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IX Festiwalu AVE MARIA
Minister E. Bieńkowska w Czeladzi Lato w mieście „Szpitalna 5” już zamieszkana

Wyróżnieni
samorządowcy

maja br. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta
w Czeladzi odbyły się obchody Dnia Samorządowca. Podczas kameralnego spotkania
burmistrz Marek Mrozowski wraz z zastępcą
Anną Ślagórską i sekretarz miasta Dorotą Bąk,
złożyli życzenia wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, a pięcioro pracowników Urzędu
uhonorowali pamiątkowymi medalami „Zasłużony dla Miasta Czeladź”. Wśród nagrodzonych
znaleźli się: Wiesława Borek, Janusz Brejt,
Ewa Lasoń, Barbara Praszkiewicz, Bolesław
Pluszyński.
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Cree i Konopians
na dobry początek wakacji
21

czerwca na scenie przed Traffikiem na Piaskach (ul. Trznadla) odbędą się koncerty w ramach powitania wakacji. Zagrają między innymi zespoły CREE oraz
KONOPIANS. Nie zabraknie też innych atrakcji i występów lokalnych kapel takich jak
T’VEAN czy KaPeWu. Gwiazdą wieczoru będzie zespół Cree, w którym występuje
Sebastian Riedel syn słynnego wokalisty Dżemu.
Głównym organizatorem imprezy jest Miasto Czeladź. Początek o godzinie 15.00,
a zakończenie późnym wieczorem.
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GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ELEKTROWNIA”
XV Międzynarodowa Konferencja Tańca Współczesnego i Festiwal Sztuki Tanecznej
B y t o m – C z e l a d ź 2 0 0 8

1 lipca (wtorek), godz. 19
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Antoni Kreis „Taniec”
Fotografia

20. każdego miesiąca
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Projekt objęty mecenatem Miasta Czeladź

Wstęp wolny!

„Marczela” do czytania i kolorowania
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abawną wierszowankę o żyrafie Marczeli – „naszej”, czeladzkiej żyrafie w chorzowskim ZOO,
z prześmiesznymi ilustracjami Anety Krelli-Moch
wydał dla dzieci Urząd Miasta. Autorem jest Władysław Śliwoń, poeta, znany w Zagłębiu także jako autor
licznych bajek dla dzieci. Dzieci dowiedzą się także,
skąd w Czeladzi wzięła się żyrafa... Do książeczki
dołączonych jest kilka obrazków- konturówek, które
dzieciaki mogą same pokolorować. Książeczką może
otrzymać każde dziecko, które przyjdzie do Wydziału
Promocji UM z opiekunem.
Michał Łącki z mamą cieszy się z właśnie otrzymanej książeczki.

FILIA NR 2 MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ (PIASKI) ZAPRASZA W LIPCU NA „WAKACJE Z BIBLIOTEKĄ”.
ZAJĘCIA PT. „PRZYJACIELE MARCZELI” ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ W PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI OD 800 -1200.
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Przełom maja i czerwca to
nasilenie prac remontowych.
Przebudowywana jest biblioteka przy ul. 1 Maja - koszty to
blisko 900 tys. zł. Również filia
biblioteki przy ul. 11 Listopada
przechodzi gruntowną renowa-

Dobiega także końca proces
restrukturyzacji Zakładu Inżynierii Komunalnej. Z początkiem
roku powstał ZIK Spółka, teraz
utworzono zakład budżetowy
pod nazwą Miejski Zarząd Gospodarki Komunalnej (MZGK)
– do jego obowiązków należeć
będzie między innymi utrzymanie dróg, oświetlenia oraz zieleni. Co istotne restrukturyzacja
nie przyniosła zwolnień, wszyscy dotychczasowi pracownicy
znaleźli zatrudnienie w nowo
powstałych przedsiębiorstwach.
Zmierzamy także do gruntownej przebudowy i porządkowania układu drogowego
ulic 1 Maja - Szpitalna. Przy
tej okazji przebudowany zostanie skwer przy ulicach 1 Maja
i Bytomskiej. Pojawić się na nim
mają ławeczki, fontanna i ...rzeźba czarownicy. Wszystko to ma
stanowić kolejny, drobny ele-

ment czeladzkiej starówki. Będzie to wyśmienite miejsce do
odpoczynku przed wejściem na
Stare Miasto.
O przebudowie skweru i czeladzkiej czarownicy można się
też dowiedzieć z audycji stacji
TVS, pod adresem: www.tvs.pl

Marek Mrozowski
Burmistrz Miasta Czeladź

INFORMACJA NA TEMAT SPRZEDAŻY
GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH
NA RZECZ ICH DOTYCHCZASOWYCH NAJEMCÓW
ramach realizacji przyjętej Uchwałą
Nr XXXII/413/2008 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 13 lutego 2008r. Strategii Rozwoju
Miasta Czeladź do roku 2015 Program nr 6 „Mieszkanie”, w dniu 28 lutego 2008 r. Rada Miejska
w Czeladzi podjęła Uchwałę Nr XXXIII/419/2008
w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi Nr XLIX/264/98 z dnia 26 lutego 1998 r.
w sprawie określenia warunków sprzedaży domków fińskich i lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Czeladź.
Na mocy tej uchwały cyt. § 1 „...
Wyłączeniu ze sprzedaży podlegają:
1) lokale mieszkalne w budynkach:
a) użyteczności publicznej,
b) związanych z prowadzeniem działalności kulturalnej, oświatowej i wychowawczej,
c) uznanych za niezbędne na cele związane z wykonywaniem zadań własnych gminy,
d) wspólnot mieszkaniowych z przeważającym
udziałem gminy,
e) o specjalnym przeznaczeniu w tym m. in. dla
osób starszych, samotnego rodzica z dzieckiem,
dla młodych małżeństw,
f) dla których wydzielono działkę gruntu niespełniającą wymogów działki budowlanej w przypadku gdy nie istnieje możliwość sprzedaży własności
lub oddania w użytkowanie wieczyste przyległej
nieruchomości gruntowej, która wraz z dotychczas
wydzieloną działką gruntu spełniałaby wymogi
działki budowlanej,

W

www.galeria-elektrownia.pl

Caro Diallo (taniec afrykański) i bębniarze
Senegal

Kolejne projekty przeszły już
pozytywną weryfikacje, a są to:
trasy rowerowe, projekt budowy sieci dostępu do internetu
oraz Gospodarcza Brama Śląska
- uzbrojenie terenów WSE oraz
termomodernizacje filii Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. 11 Listopada, Przedszkola nr 7
oraz Gimnazjum nr 3. Złożono
także 4 projekty w ramach programów tzw. miękkich - Dni Czeladzi oraz Festiwal Regeneracja,
a także - Produkt Lokalny i Wirtualny Przewodnik Turystyczny.
(Szczegóły na stronie 5)

cję, a koszt prowadzonych prac
to około 800 tys. zł. Koniec prac
przewidziano na wrzesień. Trwa
także adaptacja przedszkola
nr 12 na żłobek, która to pochłonie około 120 tys.

Ukazuje się

Czeladź, teren kopalni „Saturn”

wernisaż z udziałem

ozpoczął się okres składania
wniosków o środki unijne,
Czeladź złożyła kilka projektów. Wśród nich wnioski na dwa
nowe boiska przyszkolne. Ważnym projektem jest przebudowa
układu drogowego ulic 1 Maja
- Szpitalnej i Podwalnej.

R

Przeczytaj m.in.:
•P
 ierwsi lokatorzy
„Szpitalnej 5” ............ str 4
• Z unijnej kasy dla
Czeladzi ..................... str 5
• Odwiedziny minister
Elżbiety Bieńkowskiej
..................................... str 6
• Piękne głosy Festiwalu
Ave Maria ................ str 10
• Anegdoty”
w „Elektrowni” ........ str 12
• 30 lat czeladzkiej filii
Pedagogicznej Biblioteki
Wojewódzkiej ........ str 14
• Wkrótce wakacje:
NAL i Lato z MOSiR-em
........................... str 15 i 20

g) stanowiących jedną funkcjonalną całość,
a położonych na odrębnych nieruchomościach,
do czasu przeprowadzenia regulacji udziałowoterenowych,
2) lokale socjalne,
3) lokale w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”
Mocą tej uchwały skreślono zapis mówiący
o udzielaniu 40% bonifikaty ceny przy jednorazowej gotówkowej wpłacie ceny lokalu mieszkalnego.
Przy zachowaniu cyt. wyżej warunków i uwzględnieniu toczących się postępowań, obecnie prowadzona może być sprzedaż lokali mieszkalnych
w następujących budynkach:
WARYŃSKIEGO 7-9-11, WARYŃSKIEGO 27-29,
WARYŃSKIEGO 31-33, WARYŃSKIEGO 35-37,
WOJKOWICKA 7, CZYSTA 8-10, SPORTOWA
8, SPORTOWA 9, SPORTOWA 10, SPORTOWA
11, SPORTOWA 14, SPORTOWA 15, SPORTOWA 16, SPORTOWA 17, SPORTOWA 18, SPORTOWA 22, SPORTOWA 26.
Lista budynków, w których lokale mieszkalne
będą przeznaczone do sprzedaży na rzecz ich dotychczasowych najemców będzie systematycznie
aktualizowana o budynki w których spełnione zostaną wyż. wym. warunki.

czerwiec 2008 ECHO CZELADZI

3

ŻYCIE GOSPODARCZE

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

Są pieniądze unijne
czerwca br. zakończyły się
2 konkursowe nabory projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dotyczące
2 dziedzin: dróg i infrastruktury edukacyjnej, organizowane
przez Urząd Marszałkowski (jest
on instytucją zarządzającą unijnymi pieniędzmi dla regionu).
W tym konkursie, bardzo
mocno obleganym przez śląskie
samorządy (jest to zjawisko typowe dla naszego regionu: 234 projekty konkursowe w dziedzinie
edukacji oraz 155 wniosków w
ramach przebudowy dróg), brała
również udział Czeladź. Samorząd miasta aplikuje w ramach
naboru o środki na przebudowę
ulic 1 Maja, Szpitalnej (do wysokości pętli) oraz Podwalnej
wraz z całością podziemnej
infrastruktury i ciągiem pieszo-rowerowym. W przypadku uzyskania dofinansowania
geometria skrzyżowania 1 Maja
– Bytomska – Szpitalna uległaby
zmianie na rzecz prostego prze-

4

Pierwsi lokatorzy „Szpitalnej 5”
maja pierwsza mieszkanka budynku
przy ul. Szpitalnej 5 pani Alicja Zatońska odebrała klucze do swojego nowego
lokalu z rąk burmistrza Marka Mrozowskiego.
Nowi lokatorzy wyremontowanego budynku zajęli 18 z 37 mieszkań, jakie znajdują się przy ul. Szpitalnej 5. Byli zadowoleni
z wyglądu oraz wyposażenia ich nowych
lokali.
Budynek posiada system centralnego
ogrzewania oraz windy, jest także przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Również
część mieszkań jest dostosowana dla potrzeb
osób niepełnosprawnych. Wśród pierwszych
lokatorów znalazły się również osoby niepełnosprawne.
Nowy budynek przy ul. Szpitalnej 5 stanowią mieszkania komunalne dla starszych
osób, a o przydział mieszkania będą się mogły ubiegać osoby w wieku emerytalnym,
zdające w zamian dotychczasowe lokale oraz
najemcy domków fińskich przeznaczonych
do wyburzenia i najemcy lokali w placów-
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jazdu z pierwszeństwem ciągu
ulic 1 Maja – Szpitalna. Każdy
kierowca zna charakterystyczny
„zygzak”, który utrudnia komunikację. Drugi projekt dotyczy budowy boisk sportowych
– kontynuacji budowy boisk
przy Szkole Podstawowej nr 7
(boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę ręczną, bieżnia
i trybuna) przy ulicy Spacerowej
/ Nowopogońskiej oraz boiska
przy Szkole Podstawowej nr
1 przy ul. Reymonta / Nowej.
Konkurencja jest bardzo duża,
niemniej – kto się nie stara, nic
nie zyskuje.
Z kolei w dniu 5 czerwca
zakończyła się weryfikacja
i ocena ekspercka projektów
w procedurze pozakonkursowej
(oznacza to, iż miasto uzyskuje
dofinansowanie bez potrzeby
przechodzenia konkursów, jednak z zachowaniem wszystkich
innych, licznych wymogów i obostrzeń dla przygotowywanych
projektów). Miasto przeszło ją

pomyślnie i będzie mogło podpisać umowy o dofinansowanie
na 4 projekty:
1. „Gospodarcza Brama Śląska” – budowa ulicy Gdańskiej
wraz z infrastrukturą dla obszaru
Wschodniej Strefy Ekonomicznej – wartość ok. 40 mln zł, dotacja UE ok. 5,6 mln EUR (w tym
projekcie wartość w zł zależy od
półrocznego kursu PLN/ EUR,
obecnie 19.794 tys. zł)
2. „Niskoenergetyczne budynki
użyteczności publicznej” – termomodernizacje i modernizacje
źródeł ciepła w Przedszkolu nr
7, bibliotece publicznej przy ul.
11 Listopada 8 oraz Gimnazjum
nr 3, wartość ok. 5,9 mln zł, dotacja 3 mln zł
3. Trasy rowerowe na obszarze Czeladzi, Siemianowic i
Piekar – budowa i oznakowanie rekreacyjno-turystycznych
tras rowerowych (ok. 40 km),
łączących wymienione miasta,
zakładany koszt 3 mln zł, dotacja 1.8 mln zł,

Nowy wizerunek biblioteki
kach oświatowych.
Renowacja budynku dawnego, zabytkowego budynku zakończyła się w grudniu
2007. Nie tylko zmienił się jego wygląd zewnętrzny, ale także otrzymał nowe otoczenie. Wokół budynku powstał mały park z ławeczkami, miejscem do grillowania i placem
zabaw dla dzieci.
Remont pochłonął 5,6 mln złotych z budżetu miasta i był trudny do przeprowa-

dzenia ze względu na wcześniejszą funkcję
budynku. Został on rozebrany do poziomu
parteru, a następnie ponownie nadbudowany. Budynek pokrywa nowa elewacja, która
sprawia że budynek jest widoczny z dalszej
odległości i natychmiast przyciąga wzrok.
W budynku obok, tj. Szpitalna 5B, powstanie Dom Samotnego Rodzica.

WOJCIECH MAĆKOWSKI

BURMISTRZ MIASTA CZELADŹ

lipcu planowane jest zakończenie remontu Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Gruntowne prace remontowe
mają na celu ogólne poprawienie stanu technicznego budynku,
a także zmianę jego wizerunku.
Pierwsze efekty tych prac podziwiać można już teraz.
W ramach renowacji przewidziano podłączenie nowej kanalizacji, zarówno sanitarnej jak
i deszczowej, wymianę okien,

W

termomodernizację budynku
oraz wykonanie nowej elewacji.
Łączny koszt inwestycji to blisko 900 tys. zł.
W zeszłym roku wśród
mieszkańców pojawiły się głosy, że zegar na Urzędzie Miasta
powinien funkcjonować. Co
prawda remont budynku Urzędu
planowany jest dopiero na 2009
rok, ale już teraz zaczął działać
zegar na budynku Biblioteki
Miejskiej.

W drugiej połowie roku uruchomiony zostanie system kurantów w poszczególne dni roku
odgrywane będą różne melodie.
Inaugurację planujemy na dzień
Święta Niepodległości - 11 Listopada.
Zegar jest oczywiście podświetlany także szczególnie
atrakcyjnie wygląda nocą, a co
najważniejsze i po zmroku wyraźnie wskazuje godznę. (mac)

4 Sieć dostępu do Internetu
– system infokiosków i telecentrów służący komunikacji przez
Internet.
W ramach pierwszego projektu ukończone zostały projekty techniczne, w dniach 1012 czerwca będą mieć miejsce
spotkania z właścicielami nieruchomości, przez które poprowadzone będą sieci uzbrojenia
technicznego celem omówienia
warunków dysponowania lub
przejęcia przez gminę za odszkodowaniem niezbędnych
części tych nieruchomości.
Projekt dostępny jest do wglądu w Wydziale Rozwoju Miasta
i Inżynierii Miejskiej, II p. Urzędu Miasta Czeladź. Zapraszamy
wszystkich zainteresowanych
projektem do zapoznania się
z jego szczegółami i etapami.

RAFAŁ KOST
Wydział Rozwoju Miasta
i Inżynierii Miejskiej
BURMISTRZ
MIASTA CZELADŹ
działając na podstawie
art. 35 ust. 1
ustawy o gospodarce
nieruchomościami
z dnia 21 sierpnia 1997r.,
informuje,
że na tablicy ogłoszeń
w siedzibie
Urzędu Miasta Czeladź
przy ul. Katowickiej 45
w dniach
11.06.2008r.- 1.07.2008r.
został wywieszony
do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości
dotyczący przeznaczenia do
WYNAJMU
lokalu użytkowego przy
ul. Reymonta 76
w trybie przetargowym.

ogłasza
przetarg pisemny nieograniczony
na najem lokalu użytkowego
położonego w Czeladzi
przy ul. Reymonta 76
o powierzchni 14,88 m2
Termin składania ofert upływa
4 lipca 2008r. o godz. 15.00.
Miejsce składania ofert:
Zakład Budynków
Komunalnych w Czeladzi, ul. Wojkowicka 2
Szczegółowe informacje
pod nr tel. (032) 265-11-32 wew. 22
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Pan Burmistrz Miasta Czeladź
MAREK MROZOWSKI
Podziękowanie
dla pracowników Ochotniczej Straży Pożarnej w Czeladzi,
panów CZESŁAWA MERONOWA i TOMASZA JURCZAKA
Na ręce Pana Burmistrza
składam serdeczne podziękowania za okazaną pomoc
w wypompowaniu wody po awarii instalacji wodnej
z pomieszczenia budynku przy ul. Mysłowickiej 24
(od strony ul. Żwirki i Wigury) w dniu 16.05.2008 r.
Życzliwość, zrozumienie i szybkość działania straży
okazały się niezwykle pomocne w zaistniałej trudnej sytuacji.
Wyrażamy Panom słowa wdzięczności i podziękowania

HANNA I LESŁAW OLSZEWSCY
czerwiec 2008 ECHO CZELADZI
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POLITYKA I POLITYCY
Zbigniew Szaleniec i eurodeputowana Małgorzata Handzlik.
Konferencja zgromadziła
liczną grupę przedstawicieli
zagłębiowskich samorządów,
zainteresowanych problematyką
unijnych dofinansowań. Czeladź
reprezentował burmistrz Marek
Mrozowski.
Po konferencji pani minister znalazła czas, by dopełnić
obietnicy złożonej w grudniu
ubiegłego roku i odwiedzić Cze-

W finale krajowym
46

Minister
Elżbieta Bieńkowska w Czeladzi
się w Biurze Parlamentarnym Platformy Obywatelskiej
w Sosnowcu. Organizatorami
spotkania byli oraz patronatami konferencję objęli: poseł
Grzegorz Dolniak, senator

ladź. Spodobała się jej czeladzka zrewitalizowana Starówka,
na której spędziła kilka chwil,
a potem w asyście senatora
Z. Szaleńca, posła G. Dolniaka,
starosty będzińskiego Adama

Minister Elżbieta Bieńkowska i organizatorzy konferencji: senator Zbigniew Szaleniec
i poseł Grzegorz Dolniak.

Lazara i prezydenta Będzina
Radosława Barana oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czeladzi Sławomira
Święcha udała się do pałacu
„Pod filarami”. Tu miała okazję

poznać nie tylko urokliwe wnętrze tego zabytkowego obiektu,
ale także obejrzeć niedawno otwartą galerię portretów włodarzy Czeladzi.

(wk)

Co po węglu?
Rozmowa z burmistrzem Markiem Mrozowskim o restauracji Starówki.

W spotkaniu w pałacu „Pod filarami” wzięli również udział Sławomir Święch (z lewej)
i starosta Adam Lazar (drugi z prawej), a za chwilę do grona gości dołączył, nieobecny
na zdjęciu, Radosław Baran prezydent Będzina.
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Podczas zwiedzania galerii portretów włodarzy Czeladzi.

C.O.A.L. czyli Międzynarodowa Konferencja Naukowa
pt. „Krajobraz zbudowany na węglu. Intelektualna i artystyczna
perspektywa różnorodności krajobrazów w regionach poprzemysłowych” odbyła się 15 maja br. w auli Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorem konferencji był Instytut Ekologii
Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach przy współpracy partnerów projektu COAL: Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach,
Museed’Histoire Naturelle et Ethnographique w Lille (Francja),
Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtkultur w Dortmundzie (Niemcy).
Wśród zaproszonych osób uczestniczących w konferencji byli
przedstawiciele czeladzkiego Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych – Jan Powałka i Wiesława Konopelska.
Celem konferencji była prezentacja eksperymentu, jakim jest
zderzenie naukowej analizy i oceny degradacji krajobrazu regionów uprzemysłowionych oraz możliwości ich odnowy z artystyczną wizją tych zagadnień.
Podczas sesji plenarnej przedstawiciele projektu mówili o pionierskich przekształceniach w regionach niemieckiego Zagłębia
Ruhry (Uta C. Schmidt i Claus Stiens) i we francuskim Nord
Pas de Calais (Francis Melliez i Catherine Bertram). Ze strony
polskiej projekt prezentowali prof. Marian Oslislo – rektor ASP,
dr Łucja Ginko – dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Marszałkowskiego, natomiast problemy ekologiczne tych terenów przedstawiali naukowcy z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.
W dyskusji panelowej wzięli udział eksperci w tych dziedzinach,
m.in. prof. Krzysztof Gasidło z Politechniki Śląskiej, dr Jacek
Owczarek – dyrektor Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego, arch. Ryszard Nakonieczny z Politechniki Śląskiej, Monika
Paca z galerii „Szyb Wilson”, goście z Pekinu oraz przedstawiciele
placówek i instytucji naukowych zajmujących się ekologią.
W katowickim Rondzie Sztuki otwarta została wystawa prac
graficznych, malarskich i fotograficznych młodych plastyków
z krajów biorących udział w tym projekcie. (K)

Ogólnopolski Młodzie
żowy Konkurs Filatelistyczny pt. „450 lat Poczty
Polskiej” odbywał się we Wrocławiu w dniach 22 -25 maja 2008
r. Jego uczestnikami byli członkowie Młodzieżowego Koła
Filatelistycznego im. Cz. Słani
przy Szkole Podstawowej nr 1:
Marcin Błaut (SP 1) i Sławomir Bartnik z Gimnazjum nr 2.
Konkurs przeznaczony był dla
uczniów szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W trakcie trwania konkursu musieli wykazać się wiedzą filatelistyczną oraz zakresu
historii poczty polskiej, a także
wykonać eksponat filatelistyczny oraz zaprezentować eksponat
wykonany podczas
pracy w domu.
Podczas pobytu we Wrocławiu
uczestnicy konkursu
zwiedzili Starówkę,
Ostrów Tumski, Muzeum Narodowe, Uniwersytet Wrocławski ze
słynną Aulą Leopoldina
i oczywiście Muzeum
poczty i Telekomunikacji.
W klasyfikacji końcowej obaj finaliści zajęli XI

miejsca w swoich kategoriach
wiekowych. Uhonorowani zostali pamiątkowymi dyplomami
i upominkami.
Z kolei Zarząd Główny Polskiego Związku Filatelistów
w Warszawie uhonorował specjalnym Dyplomem Urząd Miasta Czeladź za pomoc w organizowaniu finału, pokrywając
koszty uczestnictwa zawodników w finale.

FILATELISTYKA

inister rozwoju regionalnego Elżbieta
Bieńkowska była gościem
konferencji nt. „Efektywność
wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej
na przykładzie gmin Zagłębia
Dąbrowskiego. Perspektywy
i zagrożenia”, która odbyła

M

W STOWARZYSZENIACH

ANTONI KRAWCZYK
Opiekun MKF im. Cz. Słani
przy SP 1

Z pielgrzymką do Lourdes
Czeladzki Klub Pielgrzyma
był organizatorem 9-dniowego
(26 kwietnia – 4 maja) wyjazdu blisko 50 osobowej grupy
do słynnych sanktuariów w
Lourdes, La Salett i Mariazeel.
Po drodze odwiedzili również
najpiękniejsze budowle sakralne w Mediolanie, Carcassonne,
Avignonie Insbrucku i Genewie.
W Lourdes, w 150 rocznicę
objawień, odwiedzili Grotę Objawień Bazyliki Różańca Świętego i Bazylikę Niepokalanego
Poczęcia. Tu też pielgrzymi
wzięli udział z pochodniami
w procesji eucharystycznej
dla chorych przybyłych z róż-

nych zakątków świata. Co roku
Lourdes odwiedza około sześciu milionów pielgrzymów.
Po powrocie czeladzcy pielgrzymi przekazali bp. Adamowi Śmigielskiemu, w dniu
jego uhonorowania godnością
Honorowego Obywatela Miasta
Czeladź, wodę z Lourdes oraz –
symbol pielgrzymowania – koszulkę i czapeczkę z logo Klubu
Pielgrzyma, których fundatorem dla wszystkich czeladzkich
pątników był Urząd Miasta.

MARIAN KITA
Prezes C zeladzkiego K lubu
Pielgrzyma
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MIASTA PARTNERSKIE

w Varpalocie

Dzień Myśliwych
asz nowy partner - węgierska
Varpalota w dniu 24 maja obchodziła lokalne święto - Dzień Myśliwych. Okolice Varpaloty obfitują
w wyśmienite tereny łowieckie. Na
zaproszenie burmistrza Arpada Nemetha na Węgry udała się czeladzka
delegacja, a w jej składzie nie mogło
zabraknąć także myśliwego. Byłą to
pierwsza wizyta czeladzian w  tym
węgierskim mieście po podpisaniu
umowy partnerskiej.
Impreza z okazji Dnia Myśliwych
odbywała się w średniowiecznym za-

N

mku Thuri, wznoszącym się w centrum Varpaloty. Nasi reprezentanci
wysłuchali orkiestry dętej oraz orkiestry grającej na rogach myśliwskich.
Uczestniczyli także w wystawach
psów myśliwskich oraz broni. Nie
zabrakło także pokazu węgierskich
tańców ludowych, a dzień zakończył
pokaz fajerwerków. Czeladzka delegacja została przyjęta w Varpalocie
bardzo ciepło i gościnnie. W Dniu
Myśliwych brały też udział delegacje
ze Słowacji i Rumuni. (mac)

REKLAMA

Goście

z Łotwy i Ukrainy
dniach 20 do 25 maja
gościliśmy w mieście
delegacje z miast partnerskich Żydaczowa oraz Viesite. Kilkuosobowe delegacje miały okazję
zwiedzić najciekawsze miejsca
regionu, także Kraków, Wisłę
i Ustroń. Podczas pobytu w Krakowie nasi goście zwiedzili Wawel, Stare Miasto, Kazimierz
oraz opactwo benedyktynów
w Tyńcu. W planie pobytu znalazła się również wycieczka do
kopalni srebra w Tarnowskich
Górach oraz sztolni.

W

Delegacja z Czeladzi: sekretarz miast Dorota Bąk i dyrektor szpitala Jerzy
Kołacz z okazji święta wystąpił w stroju myśliwego oraz burmistrz Varpaloty
Arpad Nemeth (drugi z prawej).

Delegacje ukraińska i łotewska były uczestnikami odbywającego się w tym czasie w Czeladzi, Festiwalu Ave Maria.
Głównym celem pobytu delegacji było omówienie współpracy partnerskiej na 2008 rok.
Goście z Łotwy oraz Ukrainy
mieli też okazję odwiedzić
Urząd Miasta i porozmawiać
z burmistrzem Markiem Mrozowskim. Nie zabrakło także
okazji do spacerów po mieście
i wizyty na zrewitalizowanej
Starówce. (mac)

WŚRÓD DZIECI

ŚwiĘto
dzieci
T

egoroczne obchody Dnia Dziecka w Czeladzi zapamiętają chyba wszyscy mali
mieszkańcy naszego miasta. O godzinie 900
na stadionie MCKS Czeladź rozpoczęły się
zawody w różnych konkurencjach, w których
udział wzięły dzieci oraz młodzież z czeladzkich szkół.
Uczestników imprezy serdecznie przywitali burmistrz miasta Marek Mrozowski wraz
z zastępcą Anną Ślagórską, życząc samych
sukcesów - nie tylko sportowych ale również
w szkole i tych w życiu prywatnym.

Dzieci mogły sprawdzić się w takich konkurencjach jak piłka nożna, biegi, siatkówka,
tenis stołowy czy zapasy. Dla zwycięzców
poszczególnych dyscyplin Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji oraz Urząd Miasta Czeladź przygotowali nie lada atrakcję, a mianowicie zawody strzeleckie w paint ball, które
w szczególności ucieszyły chłopców.
Oczywiście dla wszystkich dzieci przygotowano pamiątkowe dyplomy oraz drobne
upominki. Najlepsi zawodnicy otrzymali medale oraz statuetki.(MJ)

Harcerskie lato czeka!
U

rząd Miasta Czeladź przy współpracy
Hufca Ziemi Będzińskiej i Harcerskiego Kręgu Seniorów organizuje od 30 czerwca do 18 lipca 2008 r. Nieobozową Akcję
Letnią na terenie miasta. Podobnie jak
w zeszłym roku w czasie Nieobozowej Akcji Letniej uczestnicy będą mieli zapewnione
wiele atrakcji: wycieczki autokarowe do ZOO
w Chorzowie, na zamek w Siewierzu, do zabytkowej kopalni w Tarnowskich Górach, do
Leśnego Parku Niespodzianek w Ustroniu,
na żagle, do stadniny koni. Będą odbywać
się zajęcia sportowe, turnieje, wyjazdy na

żagle, na basen, odbędzie się spotkanie
z ratownikami medycznymi i OSP, turnieje
rycerskie. Jak na lato harcerskie przystało
– będą ogniska, zdobywanie sprawności harcerskich, poznawanie tajników wiedzy z zakresu skautingu i obrzędowości harcerskiej.
Poza tym będą prowadzone zajęcia z terenoznawstwa, zajęcia ekologiczne, teatralne,
sportowe, plastyczne, a także śpiewogrania.
A wszystko to pod bacznym okiem harcerzy
– seniorów i nie tylko. Będzie więc ciekawie
i bezpiecznie. (mac)

Kolejny sukces
Misz-Maszu
W

dniu 27 maja 2008 r. odbył się Koncert Galowy VII Międzygminnego
Przeglądu Zespołów Tanecznych w Bobrownikach. Do koncertu zaproszone zostały cztery grupy Zespołu Tanecznego
Misz-Masz: A ,B ,C, E. Każda z grup
została nagrodzona w swojej kategorii.
Grupa „E” zdobyła I miejsce w kategorii
miniatura taneczna, grupa „C” zdobyła
II miejsce, grupa „B” zdobyła I miejsce
w kategorii miniatura taneczna klas gimnazjalnych, a grupa „A” zdobyła Wyróżnienie Specjalne całego Festiwalu.

BOŻENA LEMPA
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ULTURA

Trzy wieczory z gwiazdami
„Requiem” Verdiego Festiwal pożegnał ks. prałata Mieczysława Oseta.

niedzielę 25 maja, zakończyła się dziewiąta
edycja Festiwalu Ave
Maria. Przez trzy wieczory koncerty festiwalowe odbywały się
w Czeladzi, Sosnowcu i Będzinie.
Uroczysty koncert inaugurujący
Festiwal został poprzedzony tra-

W
Zachwycający sopran – Barbara Kubiak
Ave Maria Schuberta zainaugurowało tegoroczny festiwal.

dycyjnym już Turniejem Tenorów
z udziałem seniora polskiej sceny
operowej – Bogdana Paprockiego
oraz innych, znanych już zagłębiowskiej publiczności artystów,
m.in. Sylwestra Kosteckiego,
Marka Szymańskiego, Dymitra
Fomenki, ks. Pawła Sobierajskiego, Bartłomieja Szczeszka
oraz debiutującego tenora – Pawła
Wytrążka. Solistom towarzyszyła
Orkiestra Festiwalu Ave Maria pod
dyrekcją Kazimierza Kryzy.

Mistrz Bogusław Kaczyński - uwielbiany
i oczekiwany przez festiwalową publiczność.

nicy - który cały wieczór poświęcił Janowi Kiepurze z okazji 106
rocznicy urodzin Artysty. Na to
otwierające festiwal niezwykłe
spotkanie, połączone z koncertem w wykonaniu solistów Barbary Kubiak, Dymitra Fomenki,
Adama Szerszenia z akompaniamentem Mariusza Rutkowskiego,
oczekiwał tłum publiczności, która
zebrała się w czeladzkim kościele
św. Stanisława BM, a potem owacyjnie, na stojąco, nagrodziła nie-

którym można by pożegnać osobę
tak niezwykłą, jaką był ks. prałat
Oset. Wykonawcami koncertu był
chór oraz orkiestra i soliści Teatru
Wielkiego w Poznaniu pod dyrekcją Eraldo Salmieriego.
Na finał Festiwalu nie lada
gratką dla melomanów było przedstawienie „Halki” Stanisława Moniuszki (w wersji koncertowej w
kostiumach), przygotowane w 150lecie warszawskiej prapremiery.
Zachwycona pięknym wykonaniem

Mistrz w rozmowie z Maciejem
Hamankiewiczem, pomiędzy nimi Mariusz Rutkowski.

Festiwal zagościł również w pałacu „Pod filarami”. Na zdjęciu kwartet „Pegasus”.
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Z kolei w Czeladzi, po raz
pierwszy w ramach Festiwalu odbył
się koncert kameralny - w pałacu
„Pod filarami” wystąpił poznański
kwartet „Pegasus” i pianista Mariusz Rutkowski. W ich wykonaniu można było usłyszeć utwory
kompozytorów polskich: Stanisława Moniuszki, Karola Kurpińskiego i Juliusza Zarębskiego.
Najbardziej oczekiwaną gwiazdą pierwszego dnia był Bogusław
Kaczyński, wybitny znawca sztuki operowej, ulubieniec publiczności, twórca wielu znanych w kraju
i poza granicami festiwali, m.in.
festiwalu kiepurowskiego w Kry-

zwykłego gościa kilkuminutową
owacją. Osobiście podziękowania
wraz z bukietem kwiatów złożył
Bogusławowi Kaczyńskiemu burmistrz Czeladzi Marek Mrozowski i zastępca burmistrza Anna
Ślagórska.
Drugi dzień festiwalu został
poświęcony pamięci ks. prałata
Mieczysława Oseta, który przed
dziewięcioma laty przyjął Festiwal
Ave Maria do czeladzkiej świątyni i był jego gorącym orędownikiem. Jak powiedział dyrektor
artystyczny festiwalu Sławomir
Pietras – nie ma dzieła bardziej
godnego, jak „Requiem” Verdiego,

dzieła publiczność długo oklaskiwała artystów – m.in. Sylwestra
Kosteckiego w partii Jontka, Galinę Kulkinę wykonującą partię Halki, Adama Szerszenia jako Janusza,
Czesława Gałkę w partii Dziemby
oraz zespoły Teatru Wielkiego pod
dyrekcją Mieczysława Dondajewskiego.
Wśród gości festiwalowych koncertów obecni byli senator Zbigniew
Szaleniec oraz poseł Grzegorz Dolniak. Uczestniczyły w nim również
delegacje z miast partnerskich Czeladzi: z Auby (Francja) i z Żydaczowa
(Ukraina).

Galina Kulkina (Halka) i Adam Szerszeń (Janusz) – piękne głosy i piękne kostiumy.

Po raz pierwszy w roli gospodarza Festiwalu i świątyni św. Stanisława BM wystąpił proboszcz
parafii ks. kanonik Jarosław Wolski, który zapewne od pierwszych
taktów Schubertowskiego Ave Maria w wykonaniu znakomitych artystów – Barbary Kubiak i Adama
Szerszenia – został orędownikiem
i wiernym melomanem tego największego w Zagłębiu wydarzenia
muzycznego. Jak zresztą sam powiedział na zakończenie Festiwalu:
- Czeladź, dzięki Festiwalowi,
staje się muzycznym centrum
Zagłębia. Wszak
dodać trzeba, że
nie tylko Sosnowiec gości Festiwal, ale także
Będzin, gdzie
w tym roku,
w kościele p.w.
św. Jadwigi Śląskiej wystąpił
zespół muzyczno-wokalny Bonis
Avibus.
Zamykając tegoroczny Festiwal,
dyrektor Sławomir Pietras zaprosił melomanów na dziesiątą edycję
Festiwalu Ave Maria i już teraz
zapowiadał niezwykłe muzyczne
wydarzenia, godne uczczenia jubileuszu.
Organizatorami Festiwalu od
początku są Miasto Czeladź, Miasto Sosnowiec, Śląska Izba Lekarska oraz parafia św. Stanisława BM
przy współpracy Stowarzyszenia
Inicjatyw Kulturalnych.

Ulubieniec czeladzkiej publiczności – Sylwester Kostecki
w partii Jontka.
Publiczność owacyjnie i niezwykle serdecznie przyjmowała występy festiwalowych gości, a szczególnie
gorąco dziękowała Bogusławowi Kaczyńskiemu.

Kuluarowe rozmowy dyrektora Sławomira Pietrasa
z posłem Grzegorzem Dolniakiem.

Burmistrz Marek Mrozowski już omawia
jubileuszową edycję Ave Maria.

Festiwal przyciąga ogromne rzesze miłośników muzyki.

WIESŁAWA KONOPELSKA
Fotoreportaż: Zbigniew Sawicz
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WSPÓŁPRACA

750 LAT CZELADZI

Czeladzkie „Who is who?”

Takie sobie qui pro quo: Henryk Bzdok fotografowany przez Mirosława Pilarza – artystę z Rybnika, bohatera
„Anegdot”, na tle obrazów z poprzedniej wystawy, a całości dopełnia urokliwa psina, która przybyła na wernisaż
ze swoim panem – dla wszystkich wstęp wolny!

Aleksandra Kamińska – malarka związana z Czeladzią na tle
anegdoty o niej samej.

„Anegdoty” w „Elektrowni”
Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”
odbył się niecodzienny wernisaż, którego integralną częścią było spotkanie z autorem
książki „Anegdoty” – Henrykiem Bzdokiem.
„Anegdoty” to blisko 100
krótkich często satyrycznych,
dowcipnych opowiastek o artystach związanych z regionem
śląskim i Zagłębiem. Każdą
autor opatrzył znakomitym rysunkiem. Czytelnicy poznają
często znakomitych artystów
jak Jerzy Duda Gracz, Zygmunt
Brachmański, Andrzej Czeczot
czy Tadeusz Grabowski, a tak-

W

że tych tworzących w latach 50.
i 60. jak prof. Czesław Rzepecki (projektant m.in. Pałacu
Kultury Zagłębia w Dąbrowie
Górniczej) czy pierwszy rektor
Wydziału Grafiki w Katowicach
krakowskiej ASP, nie poprzez
ich dzieła, ale poprzez ich charaktery, osobowość, zachowania, czasem kąśliwe uwagi pod
adresem młodszych kolegów
artystów. Pojawiają się również
ludzie spoza artystycznej bohemy – literaci, filmowcy, poznajemy niezwykłe, jakby powiedzieć
kultowe miejsca, gdzie spędzali
długie godziny nie tylko na dyskusjach o sztuce.

Rodowód „Anegdot” – co
podkreślił podczas wernisażu
Henryk Bzdok – związany jest
z miesięcznikiem społecznokulturalnym „Śląsk”, na łamach
którego, co miesiąc, już od kilku
lat, ukazuje się jedna anegdota.
Henryk Bzdok (ur. 1937
r.)jest artystą grafikiem, prezesem Oddziału Katowickiego
Związku Polskich Artystów Plastyków. Przez wiele lat związany
był z pismami satyrycznymi w
kraju (m.in. śląski „Kocynder”,
„Szpilki”) i wieloma pismami
zagranicznymi.
Tłem dla promocji książki była ekspozycja kilkunastu anegdot

w dużym formacie. Tym razem
można było nie tylko oglądać
prace, ale również przeczytać
co nieco o ich bohaterach.
Wernisaż – z udziałem wielu
postaci z „Anegdot” zaszczycił
swoją obecnością burmistrz Marek Mrozowski.
Wystawa czynna do końca
czerwca. Na miejscu można
zaopatrzyć się w wydaną przez
Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych książkę.
Projekt jest objęty patronatem Miasta Czeladź.

ZDZISŁAW CZARNOMSKI
Harcmistrz, organizator i długoletni działacz czeladzkiego
skautingu i harcerstwa.
Urodził się 4 marca 1894r.
w Sławniowie k/ Częstochowy,
w rodzinie Zdzisława i Marii
z domu Zdrzyzała. Ojca stracił we
wczesnym dzieciństwie. Matka powtórnie wyszła za mąż, za Antonie-

WIESŁAWA KONOPELSKA

BRONISŁAW DOROBCZYŃSKI
pałacu „Pod filarami”, 29 maja br., odbyło się spotkanie z Wojciechem Kuczokiem
– poetą, prozaikiem, scenarzystą filmowym, krytykiem filmowym laureatem Paszportu Polityki i Nagrody Literackiej NIKE (2004 r.) za powieść „Gnój”.
Spotkanie odbyło się w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki Miejskiej Biblioteki Publicznej, a prowadził je Tomasz Nowak z MBP.
Wojciech Kuczok na wieczór autorski przygotował fragmenty swoich najnowszych powieści, w tym
„Senności”, według której powstaje drugi film (pierwszy – „Pręgi” został nagrodzony Złotymi Lwami
podczas Festiwalu Filmowego w Gdyni), którego reżyserem będzie również Magdalena Piekorz.
Podczas spotkania mówił nie tylko prozie i swoim pisarstwie, ale także o fascynacjach górami
i gwarą góralską, speleologią, którą czynnie uprawia oraz... kibicowaniu Ruchowi Chorzów. (wk)
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Piłsudczyk, działacz niepodległościowy, pseudonim:
Czarny Janek, burmistrz Czeladzi.
Urodził się 26 czerwca 1884r.
w Suchedniowie (na kielecczyźnie) w rodzinie Józefa i Antoniny
z Gilewiczów. Z okresu dzieciństwa wiemy jedynie, że posiadał
siostrę i młodszego brata Aleksandra. Już jako 20-letni chłopak
należał do bojówek PPS-u, działając na terenie Skarżyska, pod
pseudonimem „Czarny Janek”.
W 1905r. Dorobczyński przybywa do Zagłębia, a konkretnie do
Czeladzi. Jego przyjazd zdecydowanie ożywił działalność spiskową tajnej organizacji bojowej,
funkcjonującej na tym terenie od
kilku lat. Z powodu zaostrzonych
represji i prześladowań władz
carskich wobec ludności polskiej,

go Przyłuckiego. Zdzisław z bratem
Aleksandrem i matką przeprowadzili się do Czeladzi, gdzie ojczym
od 1897r. pracował w utworzonej
przez kopalnię „Saturn” szkole powszechnej, popularnie zwanej „Na
Skałce”, najpierw jako nauczyciel,
później jako jej kierownik. W Czeladzi Zdzisław ukończył szkołę
podstawową, a następnie szkołę
średnią w Sosnowcu. W tym czasie przystąpił do saturnowskiego
„Sokoła”. Na zlocie w Krakowie w
1912r., poznał skautów z Galicji i ich
ideologię. Zafascynowany skautingiem, postanawia założyć drużynę
skautową na Saturnie. Już rok później w 1913 powstał pierwszy zastęp,
który szybko powiększył się do drużyny, podporządkowanej Naczelnej
Komendzie Skautowej (NKS). Był
komendantem tej drużyny, niemal
przez 20 lat. W okresie I wojny
światowej nie zaprzestał działalności. W 1916r., po powstaniu ZHP,
włącza doń drużynę saturnowską,
która otrzymała wówczas nazwę
I Zagłębiowskiej Drużyny Harcerzy
na Saturnie. Nazwa ta obowiązywa-

ła do końca 1924r., kiedy zmieniano numerację drużyn i nadano jej
5 MDH w Czeladzi.
W 1918r. Czarnomski ochotniczo wstąpił do Wojska Polskiego,
w którym służył do 1921r. Po powrocie podjął pracę zawodową na
kopalni Saturn, jako urzędnik ekspedycji. Ponownie został komendantem drużyny saturnowskiej.
W 1925r., mianowany podharcmistrzem, a w 1929r. harcmistrzem,
pełnił funkcję zastępcy hufcowego Hufca Powiatu Będzińskiego.
Przejściowo rezygnuje z tej funkcji,
by intensywnie zająć się upadającą
drużyną skautowską. Przyczynił
się do odrodzenia Kręgu Starszoharcerskiego i powstania drużyny
zuchów. W czerwcu 1939r. jako komendant Hufca Grodziec, obchodził
wraz z drużyną 25 – lecie istnienia
harcerstwa w Czeladzi. Otrzymał
wówczas złoty sygnet z emblematami harcerskimi. Po wybuchu wojny, harcerze schodzą do podziemia,
tworząc Szare Szeregi. Czarnomski wraz ze starszymi harcerzami
prowadził szkolenia wojskowe. Na

początku 1940r., prawdopodobnie
w ramach Aktion A – B, Zdzisław
został aresztowany. Po paru miesiącach gestapo wypuszcza go na
wolność, ale tylko po to, by tydzień
później, 2 maja 1940r. aresztować
go wraz z żoną Marią. Wkrótce
został wywieziony do obozu w Dachau, a następnie do Mauthausen
– Gusen. Zginął 6 grudnia 1941r.,
wierny do końca słowom: „Wszystko, co nasze, Polsce oddamy”.
Osierocił dwóch synów, 13-letniego
Zdzisława i 11-letniego Jana, którzy
wraz z matką Marią Czarnomską,
szczęśliwie przeżyli wojnę.
Swą wzorową postawą harcerza i Polaka – patrioty, zaskarbił
sobie szacunek i miłość mieszkańców Czeladzi. 3 kwietnia 1982r.,
w obecności wdowy po Zdzisławie Czarnomskim, Hufcowi ZHP
w Czeladzi, uroczyście nadano jego imię. Z kolei 5 kwietnia 1990r.
Rada Miejska naszego miasta, jego
imię nadała jednej z ulic, na osiedlu
„Borowa”.

a szczególnie działaczy konspiracyjnych, spiskowcy czeladzcy postanowili przeprowadzić zamach
na najbardziej znienawidzonego
strażnika rosyjskiego Wołkowa.
Zebrania konspiracyjne odbywały się wówczas w Czeladzi
w budynku przy ul. Kościelnej
3 (dom Teodora Makowskiego).
Do planowanego zamachu doszło
8 maja 1906r., podczas odpustu
w kościele św. Stanisława, gdy
na czeladzkim rynku zaroiło się
od straganów i ludzi. W tłumie
pojawił się węszący Wołkow. Wykonanie wyroku wziął na siebie
właśnie „Czarny Janek”. Po pomyślnym przeprowadzeniu akcji,
Dorobczyńskiemu udało się ujść
cało, choć wielu konspiracyjnych
przyjaciół, zostało aresztowanych,
a część z nich zesłano na Sybir
(m.in. Teodora Makowskiego).
W roku 1912, Dorobczyński
wstąpił do Związku Strzeleckiego, a od sierpnia 1914r. służył w
szeregach Wojska Polskiego (do
1924r.). Był żołnierzem I Brygady
i przez całe życie wiernym piłsudczykiem. Wojsko opuścił w randze
majora. Za zasługi w walce o niepodległość i działalność konspiracyjną, otrzymał od Państwa
majątek Hołowczyce k/ Wołkowyska. Mieszkając i zarządzając
majątkiem, pracował jednocześnie
najpierw w Starostwie Wołkowyskim, później (1931 – 33) jako
wójt gminy Podorosk. W latach
30-tych, znowu przyjechał do
Zagłębia. W marcu 1935r. objął
funkcję burmistrza Czeladzi, któ-

rą pełnił przez półtora roku, do
czasu kiedy otrzymał nominację
na wiceprezydenta miasta Kielce.
W Zagłębiu poznał Adelajdę Eljasińską, sosnowiczankę mieszkającą w Sielcu. Pobrali się, a w 1937r.
mimo, że Dorobczynski już od
roku pracował w kieleckim magistracie, w Czeladzi przychodzi na
świat ich syn - Jan.
Lato 1939r. i widmo
wojny, zastało Dorobczyńskich
w Kielcach. Żonę, wraz z 2-letnim Jankiem, dla bezpieczeństwa
umieścił w Hołowczycach, z dala
od linii przewidywanego frontu.
Nikt nie mógł przewidzieć, że
trzy tygodnie później, po wkroczeniu wojsk radzieckich, Adelajda wraz z synem zostanie wywieziona w głąb Rosji, na Sybir.
Bronisław Dorobczyński, major
rezerwy, został zmobilizowany
1 września. Po klęsce kampanii
wrześniowej, natychmiast wstąpił
do konspiracji, gdzie mógł wykorzystać swoje doświadczenie. Był
członkiem AK, o nieznanych nam
funkcjach i przydziałach. Działał
w partyzantce na terenie kielecczyzny. Rejony te, silnie zalesione, nasycone były partyzanckimi
oddziałami, zróżnicowanymi politycznie. Z czasem między organizacjami o skrajnych poglądach,
dochodziło do ostrych konfrontacji, nie wyłączając walki zbrojnej.
Dorobczyński zginął we wsi
Nieznanowice k/ Włoszczowej,
gdzie w majątku ziemskim pracował jako ogrodnik, pod konspiracyjnym nazwiskiem Jan Do-

browolski. Na skutek prowokacji
– grupy partyzanckiej Garbatego,
reprezentującej skrajną lewicę,
został zabity strzałem w tył głowy.
Zginął z rąk polskich 10 czerwca
1944r. Administracja majątku, pochowała go na cmentarzu parafialnym, we wsi Konieczno.
Post Scriptum. Tematem na
osobną opowieść mogą posłużyć
losy żony i syna „ Czarnego Janka” . Oboje przeżyli wojnę. Opuścili nieludzką ziemię syberyjską, ostatnim transportem, wraz
z owo utworzonym wojskiem gen.
Andersa. Przez Syrię, Persję, Palestynę, dotarli do Południowej
Afryki, na Przylądek Dobrej Nadziei. Tam spędzili resztę wojny.
Do Polski wrócili w 1947r. choć
nie bardzo było do czego. Stracili
majątek w Hołowczycach, nie zachowało się również wyposażenie
kieleckiego mieszkania. Przyjechali więc do rodziców Adelajdy,
państwa Eljasińskich z Sosnowca .
Tutaj Janek ukończył podstawówkę, a później Gimnazjum Staszica.
Wbrew matce, zamiast studiów
technicznych na Politechnice
Szczecińskiej u stryja, ukończył
studia Wychowania Fizycznego
w Krakowie.
Był nauczycielem wychowania
fizycznego i trenerem piłki siatkowej początkowo w Sosnowcu,
a potem w Jastrzębiu i Cieszynie.
Adelajda zmarła w 1959r.
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Trzydzieści lat minęło...
ok 2008 jest rokiem szczególnym dla Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej – Filia w Czeladzi - placówka nasza obchodzi jubileusz 30-lecia
działalności na terenie miasta
Czeladź.
PBW – Filia w Czeladzi zawsze służyła wszechstronną pomocą środowisku oświatowemu
oraz bibliotekom szkolnym na
terenie swojej gminy. W wyniku
reform oświatowych i administracyjnych nauczyciele-bibliotekarze z Czeladzi na kilka lat
zostali pozbawieni opieki metodyka. Wówczas biblioteka pedagogiczna zaproponowała bibliotekom szkolnym wspólne narady
samokształceniowe. W 2005
roku opiekę nad bibliotekami
szkolnymi zaczęła sprawować
metodyk Anna Surma. Kilka
razy w ciągu roku organizujemy
spotkania informacyjne i szkoleniowe, na których dzielimy
się doświadczeniami, omawiamy zmiany prawa oświatowego
i bibliotekarskiego, planujemy
i realizujemy wspólne przedsięwzięcia.
Kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami jest organizacja
konkursów i imprez czytelniczych. W maju 2007 roku odbyło
się uroczyste wręczenie nagród w
konkursie na ekslibris Biblioteki
Pedagogicznej w Czeladzi. Zwycięska praca stała się znakiem
graficznym naszej biblioteki.
Z kolei na przełomie października i listopada ubiegłego roku w
Galerii Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi miała miejsce
wystawa starych podręczników
szkolnych pt. „Z takich ksiąg

R

drzewiej w Polsce uczono”.
Biblioteka pedagogiczna
jest również zainteresowana
współpracą z całym środowiskiem oświatowym. Od kilku
lat systematycznie wzbogacamy
naszą ofertę usług adresowaną
do nauczycieli, która wykracza poza tradycyjne działania
bibliotekarskie. Gromadzimy
i upowszechniamy materiały
dydaktyczne czeladzkich nauczycieli: autorskie konspekty
i scenariusze lekcji, autorskie
programy nauczania, innowacje
pedagogiczne, teksty referatów.
Z tych zbiorów chętnie korzystają nie tylko adepci zawodu,
ale również nauczyciele, którzy szukają nowych pomysłów
i inspiracji. Dużą popularnością
cieszy się również kartoteka scenariuszy imprez i uroczystości
szkolnych.
W szkołach organizowanych
jest wiele zajęć i konkursów,
których efektem są prace plastyczne wykonane przez dzieci
i młodzież. Dlatego wychodząc
naprzeciw różnorodnym potrzebom nauczycieli utworzyłyśmy
w 2005 roku w bibliotece pedagogicznej Galerię „Na sznurku”,
która prezentuje twórczość młodych artystów.
Zachęcamy i zapraszamy
nauczycieli i bibliotekarzy do
współpracy z naszą biblioteką,
gdyż wspólne przedsięwzięcia
integrują, podnoszą rangę placówek i pozwalają lepiej służyć
środowisku oświatowemu.

AGNIESZKA DZIENIA
URSZULA TOMALA

Mają nowoczesne pracownie
ramach projektu MEN
„Pracownie komputerowe
dla szkół” w Miejskim Zespole
Szkół – Gimnazjum nr 1 oraz
Gimnazjum nr 2 w Czeladzi powstały nowoczesne pracownie
komputerowe, współfinansowane ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dyrekcja i nauczyciele przeszli odpowiednie szkolenia, aby
zapewnić optymalne wykorzystanie sprzętu w nauczaniu
poszczególnych przedmiotów
w różnych wariantach organizacyjnych (lekcje w pracowni
komputerowej oraz poza nią
z wykorzystaniem zestawu mobilnego).
Po spełnieniu wymogów
technicznych, czyli przygotowaniu sali, łącza internetowego,
zabezpieczeń elektrycznych i antywłamaniowych szkołom prze-
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kazano pracownie wyposażone
w serwer wraz z oprogramowaniem Microsoft Small Business
Server 2003. W salach znajduje
się po 10 stanowisk komputerowych dla uczniów, skaner, drukarka sieciowa, wideoprojektor,
komputer przenośny, urządzenia
sieciowe. Komputery posiadają
napędy DVD, 17 calowe monitory LCD, oprograowanie Windows Vista, pakiet Office 2007,
oprogramowanie antywirusowe
oraz zabezpieczające przed treściami niepożądanymi z Internetu „Cenzor”.
Sprzęt jest nowoczesny, zapewniający doskonałe warunki
pracy zarówno dla uczniów jak
i nauczycieli.

JUSTYNA KURKOWSKA
MAJA STRZELCZYK-DERWISZ

Wszystko dla mam
„Mamo, nigdy nie zapomnę” to tytuł imprezy środowiskowej, która
odbyła się w przededniu Święta Matki w Szkole Podstawowej nr 3 im.

Kukiełki i marionety na wystawie

Dzieci na urodzinach Kubusia Puchatka

pałacu „Pod filarami”,
tradycyjnie w czerwcu,
prezentowana jest wystawa kierowana do najmłodszych. W tym
roku eksponowane są lalki teatralne, wypożyczone z Teatru
Dzieci Zagłębia w Będzinie.

asze przedszkolaki uwielbiają Kubusia Puchatka
i jego Przyjaciół ze Stumilowego Lasu. Dlatego z wielką
przyjemnością brały udział
w Ogólnopolskiej Akcji ,,Cała
Polska czyta dzieciom”, na której głównie opiera się współpraca naszego przedszkola z Miejską Biblioteką Publiczną (filia nr
2) na Piaskach. Podsumowując
tegoroczną współpracę panie
bibliotekarki zorganizowały
w bibliotece spotkania z dziećmi
pod hasłem ,,Urodziny Kubusia
Puchatka” Na naszych milusińskich czekały tam same niespodzianki. Dzieci wzięły udział
w świetnie przygotowanym
przez panie z biblioteki przyjęciu, na którym nie zabrakło tortu ze świeczkami, urodzinowych

W

Z bliska można obejrzeć lalki
i dekoracje, które na co dzień
dzieci mogą podziwiać jedynie
podczas spektaklu. Wystawie
kukiełek i marionetek towarzyszy prezentacja książeczek dla
dzieci. Zarówno tych starych,

z wierszami Brzechwy i Tuwima,
jak i tych najnowszych, choćby
o czeladzkiej żyrafie Marczeli.
Dzieci mogą wysłuchać kilku
bajek, a także zapoznać się z różnymi sposobami ich wydawania.
Piękne, barwne ilustracje, oryginalne kształty książek,
czy bajeczki grające
i świecące, z pewnością
zachęcają do czytania i promują książkę.
Czytaniem bajek Izba Tradycji włącza się
w ogólnopolską akcję,
„Cała Polska Czyta
Dzieciom”.
Grupy zorganizowane szkolne i przedszkolne, mogą również wziąć
udział w warsztatach,
przybliżających teatr
i sztukę aktorstwa. Zapraszamy
we wtorki, środy i piątki od 8.00
do 15.00, a w czwartki od 9.00
do 17.00. Zwiedzanie grupowe
prosimy umawiać telefonicznie
(032) 265 - 42 – 93. ISz.

Tajemniczy ogród w „Odeonie”

P

rzepiękna powieść obyczajowa angielskiej pisarki Frances Hodgson Burnett stała się tematem fascynującego spektaklu,
który czeladzka publiczność,
w tym uczniowie klasy szóstej
Szkoły Podstawowej nr 2, mogła oglądać 15 i 17 maja 2008 r.
w SDK „Odeon”.
Zamysł reżyserski nie odbiegał od dotychczasowych realizacji teatralnych tej lektury – celem było ukazanie niesamowitej,
mistycznej wręcz siły natury,
będącej lekiem na toksyczną melancholię. Godny podziwu był
sposób na stworzenie klimatu
duchowego ukojenia, w którym
muzyka i światło grały główną
rolę. W roli bohaterów wystąpili: Martyna Dobrowolska, Karolina Walaszczyk, Wojciech
Dróżdż, Wawrzyniec Ordziniak, Katarzyna Banasiak
i Zuzanna Jakubowska, młodzi

aktorzy teatru „Dialog” z SDK
„Odeon”, którzy stworzyli niepowtarzalne kreacje aktorskie.
Spektakl wyreżyserowała Ewa
Adamczewska, po raz kolejny
udowadniając profesjonalizm
i kreatywność.

ILONA CIEŚLIK-GRELA

N

słodyczy i tradycyjnego ,,Sto
lat” odśpiewanego przez dzieci.
Spotkaniu towarzyszyła muzyka Stumilowego Lasu, doskonale znana dzieciom z bajki o ich
ulubionym misiu. Przedszkolaki
pełni wrażeń z niechęcią opuszczali przyjęcie urodzinowe,
obiecali jednak, że na pewno tu
wrócą ze swoimi rodzicami, aby
wypożyczać ulubione bajki.
Składamy gorące podziękowania dla pracowników filii nr
2 na Piaskach, a w szczególności
pani Joannie Herman za serce
i ogromne zaangażowanie włożone w tegoroczną współpracę
z naszym przedszkolem.

BEATA ZAWIŁA
Dyrektor PP nr 10
RADA PEDAGOGICZNA

Pieśnią sławili Maryję

G

imnazjum nr 2 w Czeladzi
zorganizowało czwartą
edycję Diecezjalnego Konkursu Piosenki Maryjnej „Pieśnią
sławimy Maryję”. Do artystycznej rywalizacji przystąpiło kilkudziesięciu uczestników
z Sosnowca, Będzina, Czeladzi,
Dąbrowy Górniczej, Wojkowic,
Psar a także Pilicy i Ożarowic.
Nagrody, w postaci odtwarzaczy multimedialnych mp4, mp3
i pamięci przenośnych a także
albumów, przyznawane były
w dwóch kategoriach: soliści

i duety. W pierwszej grupie najlepsza okazała się Marta Wydra
z Gimnazjum nr 3 w Będzinie,
drugie miejsce zajęła Agnieszka Budak z Gimnazjum nr 10
w Dąbrowie Górniczej, a trzecie miejsce przypadło Weronice Pacholec z Gimnazjum
nr 2 w Czeladzi. Wśród duetów
kolejność była następująca:
zwyciężyły Barbara Kozieł
i Patrycja Kozieł z Gimnazjum
w Ożarowicach, tuż za nimi
uplasowały się Paulina Rozlach
i Dominika Sobota z Gimnazjum nr 1 w Pilicy, trzecie były
Katarzyna Jankowiak i Patrycja Skowronek z Gimnazjum nr
5 w Dąbrowie Górniczej. Jury
przyznało też nagrodę specjalną,
która trafiła do Magdaleny Flak
z Gimnazjum nr 10 w Dąbrowie
Górniczej.
Nagrody ufundowali: ks. kan.
Stanisław Łyp, ks. kan. Jarosław Wolski, ks. kan. Ryszard
Adrjanek, ks. kan. Marek Turlejski i ks. kan. Leszek Kołczyk
oraz sponsorzy, którzy chcieli
pozostać anonimowi.

PAWEŁ CYZ

Janusza Korczaka w Czeladzi. Spotkanie składało się z dwóch części:
artystycznej (montaż poetycko-muzyczny, występ wokalny i taneczny
młodych artystów szkoły) oraz części rozrywkowej, podczas której
mamy zostały zaproszone do wspólnej zabawy – Szkolnej Familiady.
W trakcie trwania konkursu drużyny mam musiały wykazać się znajomością realiów z życia ucznia SP nr3 w Czeladzi. Wszystkie zawodniczki zostały uhonorowane okolicznościowymi dyplomami, a drużyna zwycięska nagrodami książkowymi z zaleceniem włączenia się
do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Dodatkową atrakcją dla mam
było losowanie nagród ufundowanych przez czeladzki ALFA-MED
sp.z o. o. Salon Odnowy Biologicznej - karnetów na gratisowe strzyżenie oraz modelowanie włosów. W przerwie goście zostali zaproszeni
do zwiedzenia galerii „Portrety mam” oraz na słodki poczęstunek.
Sponsorowi nagród składamy serdeczne podziękowania.

MAŁGORZATA GŁOWACKA
Wicedyrektor szkoły

Finał BRD w Czeladzi
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maja Miejski Zespół Szkół w Czeladzi gościł uczestników Finału Województwa Śląskiego XXXI Ogólnopolskiego Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym szkół podstawowych i gimnazjów. Organizatorami etapu wojewódzkiego Turnieju było Kuratorium
Oświaty w Katowicach, Komenda Wojewódzka Policji, Wojewódzki
Ośrodek Ruchu Drogowego, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku
Motorowego w Katowicach oraz Miasto Czeladź.
W Finale wzięły udział szkoły podstawowe z Ustronia, Piekar
Śląskich, Psar, Kozłowa, Budzisk, Irządz i Tychów oraz gimnazja
z Mazańcowic, Piekar Śl., Kamienicy Polskiej, Knurowa, Kuźni Raciborskiej i Tychów.
W kategorii szkół podstawowych wygrała szkoła z Psar, a wśród
gimnazjów Mazańcowice. W konkurencjach indywidualnych wygrali następujący uczniowie: Mateusz Oleksik ze szkoły podstawowej w Psarach i Tomasz Florek z gimnazjum w Mazańcowicach
w konkurencji „Znajomość przepisów ruchu drogowego”, a w teście
sprawnościowym Marcin Płonka ze szkoły podstawowej w Psarach
i Sebastian Czogała z gimnazjum w Kuźni Raciborskiej.
Nagrody dla zwycięzców ufundowali Senator RP Zbigniew Szaleniec, WORD w Katowicach, ZO PZM w Katowicach, Burmistrz
Miasta Czeladź, Wójt Gminy Mierzęcice, Centrum Handlowe M1
w Czeladzi, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz Śląski
Kurator Oświaty. (aj)

SPROSTOWANIE

W majowym wydaniu „Echa Czeladzi” w artykule „Najlepsi recytatorzy” zostało podane błędnie nazwisko ANETY NIEMCZYK
z Gimnazjum nr w2, która zdobyła III miejsce. Wierzymy, że stało
się to niezamierzenie. Laureatkę przepraszamy!

Redakcja

SDK „Odeon” zaprasza
22 czerwca 2008 r., godz. 17.00 – Operetka Wesoła wdówka Franciszka Lehara w wykonaniu studentów i wykładowców prywatnej Szkoły Operowej „Fabryka Gwiazd”
Aleksandra Teligi.
Wstęp 8 zł w przedsprzedaży, 10 zł w dniu imprezy.
czerwiec 2008 ECHO CZELADZI
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Trzy razy pierwsi

OGÓLNOPOLSKI
BIEG PRZEŁAJOWY
O PUCHAR
BURMISTRZA
MIASTA CZELADŹ
„LATO 2008”

6 lipca 2008r.

Nasze „złotka”!
czerwca w Dąbrowie Górniczej odbyły się Finały Mistrzostw Śląska w Mini Piłce
Siatkowej Dziewcząt. Czeladź
z grona 32 drużyn przeszła pomyślnie eliminacje, półfinały
i zakwalifikowała się do grona
najlepszych 8 drużyn Śląska,
które znalazły się w finale.
W kategorii klas czwartych
– „dwójki siatkarskie” Czeladź
reprezentował jeden zespół
w składzie: Paulina Szaruga,
Wiktoria Kulińska i Kinga
Wodzińska. Po długiej walce
dziewczęta pokonały drużyny
z Jaworzna, Krzanowic, Mysłowic i w zaciętym finale pokonały
mocny zespół z Borowna. Po raz
pierwszy w historii Mistrzostw
Śląska reprezentacja naszego
miasta zajęła I miejsce.
Zwycięstwo okazało się o tyle cenne, że pozwoliło na awans
naszego zespołu do Mistrzostw
Polski, które odbędą się w Zabrzu pod koniec sierpnia. Do-

1

datkową nagrodą dla naszych
„złotek” jest bezpłatny pobyt
na zgrupowaniu kadry Śląska
w czasie wakacji w Gilowicach,
gdzie będą przygotowywać się
do zawodów najwyższej rangi.
W kategorii klas piątych
– „trójki siatkarskie” Czeladź
w finale uplasowała się na
VI miejscu. Dziewczęta w składzie: Anna Banaszczyk, Joanna Chwał, Magda Radomska,
Aleksandra Włodarczyk nie
zdołały pokonać tym razem lepszych drużyn z Tych i Będzina
i Mysłowic.
Zespoły te prowadzi nauczyciel MZS – SP 2 w Czeladzi
Ewa Fronczek, a na zawodach
dodatkowo kierowali zespołem
nauczyciele Gimnazjum Nr 1
Michał Zatoński i Krzysztof
Gajewski. Ponadto najmłodsze
siatkarki wspierali rodzice, którzy stali się sympatykami siatkówki i towarzyszą zespołom we
wszystkich zawodach.

U

czniowie czwartej klasy
sportowej MZS – Szkoły
Podstawowej nr 2 w Czeladzi
bardzo dobrze zaprezentowali
się w trzech wojewódzkich turniejach mini koszykówki, rozgrywanych od marca do maja.
Kolejno w Czeladzi, Katowicach
i Tychach młodzi koszykarze nie
dali szans rywalom, wygrywając wszystkie mecze. Na parkiecie pokonali zespoły: UKS SP27
Katowice, Zagłębie Sosnowiec,
MOSM Tychy, Hawajskie Koszule Żory, SP 35 Tychy. Na po-

chwałę zasługuje postawa całego
zespołu, który wygrywał mecze
różnicą 20-40 punktów. Indywidualnie wyróżnili się Benjamin
Przewoźniak zdobywca największej ilości punktów, Dawid
Piech, Patryk Mansel. Pozostali zawodnicy to Artur Mazur,
Tomasz Kura, Piotr Łuszczek,
Kamil Łuszczek, Kamil Król,
Dominik Ziaja, Michał Zawada i Kacper Przeniosło.

ANDRZEJ MENTEL

Walczyli na macie
Hali MOSiR odbywał
się kolejny już rok z rzędu Otwarty Turnieju o Puchar
Polski Ju-Jitsu Full Contact
i Grappling. Była to już czwarta
edycja turnieju. Organizatorem
był AZS Uniwersytetu Śląskiego
i Polski Związek Ju-Jitsu. Wśród
najlepszych zawodników, którzy
zajęli pierwsze miejsca w swoich
grupach wagowych znaleźli się:
Michał Bańka – Rio Siewierz,

W

Marcin Held– Bastion, Mariusz Pioskowik – SCC, Krystian Kwiecień – Rio Siewierz,
Krystian Kwiecień – Rio Siewierz, Andrzej Kumor – SCC,
Ireneusz Cholewa – A-F-C,
Maksymilian Mazur – Rio
Lublin, Krzysztof Flak – Sirius,
Piotr Karnicki – Siewierz, Damian Kłosek – Łamator, Piotr
Olszynka – SCC, Daniel Sendobry – SCC.

Pierwsi (nie tylko) w Świętochłowicach
S

ukcesem reprezentacji Czeladź MOSiR TKKF SATURN
zakończył się bieg w Ogólnopolskich Biegach Przełajowych o Puchar Prezydenta Świętochłowic
i Paterę Dziennika Zachodniego
oraz Śl. TKKF w dniu 6 kwietnia
2008 roku. Zespołowo I miejsce
i Puchar Prezydenta dla Czeladzi
przed Czechowicami, Łaziskami
i Jastrzębiem. Wśród kilkuset
startujących zawodników indywidualnie I miejsce w biegu
głównym na dystansie 6 km zajął
Andrzej Nowak, a V miejsce Michał Juszczyk. I miejsce w biegu na 5000m zdobył Krzysztof
Borowski, III miejsce Krzysztof
Smędzik, V miejsce Stanisław
Leśniewski. W biegu seniorów
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na 3000m I miejsce zajął Henryk
Świetlik, a IV miejsce Waldemar
Mazur. III miejsce w biegu chłopców SP na 800m wywalczył Jerzy
Tuszyński, V miejsce Mateusz
Łuszczek. III miejsce w biegu
2000m. GIM – Sławomir Motyka, wśród dziewcząt – V miejsce Kamila Motak. II miejsce
w biegu kobiet na 3000m. zdobyła Irena Ćwiklińska – Kopeć,
VII miejsce Teresa Stalmach,
VIII miejsce – Basia Jakubczyk.
To był kolejny znakomity początek sezonu dla czeladzkich
biegaczy. Sukcesów w ciągu
minionych dwóch miesięcy nie
brakowało: „wybiegali” czołowe
miejsca podczas Międzynarodowego Biegu Górskiego w Ska-

winie (dystans 10 km). Wśród
300 zawodników najlepsi byli
Henryk Świetlik (II m), Władysław Dyrda (IV m), Teresa
Dyrda (IV m) i Cecylia Kamińska (VI m).
Podczas akcji „Cała Polska
biega” zorganizowanej także
w Czeladzi przez TKKF „Saturn”
wystartowało w tzw. teście Coopera
50 zawodników. Najwytrwalszymi
okazali się: zaledwie 10-letni Łukasz Gruszka, Damian Chwistek,
Irena Ćwiklińska-Kopeć, nie zabrakło również w tej grupie 75-letniego Tadeusza Kozłowskiego.
Czeladzcy biegacze wielkim
sukcesem, zajmując pierwsze
miejsce, zakończyli swój udział
w 50. Wojewódzkim Zlocie

Ognisk i Klubów RekreacyjnoSportowych TKKF Województwa Śląskiego. Pokonali w kilku
dyscyplinach sportowych (strzelanie, tenis ziemny, ringo, badminton, tenis stołowy, siatkówka,
koszykówka, szachy, bieg terenowy blisko 2 tysiące zawodników
z 29 miast! Zespół z Czeladzi liczył 70 zawodników, nad którymi
pieczę sprawowali Wacław Majcherczyk, Maria Kańtoch, Janina Wcisło i Andrzej Mentel.
Kolejny bieg „O paterę Dziennika Zachodniego i Puchar Śl.
TKKF” odbył się w Cieszynie
25 maja. TKKF „Saturn” powrócił z drugą lokatą. (wk)

1. Cel imprezy : popularyzacja masowych biegów przełajowych wśród społeczeństwa
w ramach programu „Bieg
po zdrowie”, impreza sportowo- rekreacyjna „Akcji Lato
2008”, współzawodnictwo
Ognisk Śl. TKKF z okazji
50-lecia TKKF.
2. Organizator: MOSiR
Czeladź, TO TKKF „Saturn”
Czeladź. Współorganizator:
U.M, ZG TKKF, Śl. TKKF,
MENiS
3. Termin i miejsce:
06.07.2008r. Stadion MOSiR, godz. 11.00 ( trasa biegów: Stadion MOSiR , Park
„Grabek”)
4. Uczestnictwo: w biegach
mogą brać udział wszyscy
chętni legitymujący się dobrym zdrowiem i posiadający zaświadczenie lekarskie
o zdolności do biegu.
5. D ystanse i kategorie
wiekowe:
- 100 m. – bieg przedszkolaków
(dziewczynki i chłopcy)
- 800 m. – dziewczęta i chłopcy szkół podstawowych
- 1500 m. – dziewczęta i chłopcy szkół gimnazjalnych
- 2500 m. – dziewczęta i chłopcy – szkoły średnie
- 5000 m. – bieg główny kobiet
i mężczyzn ( kat. wiek. 20-29,
30-39, 40-49, 50-59, 60-69,
pow.70 lat)
6. Nagrody i klasyfikacje:
w biegu na 5000 m. w klasyfikacji generalnej (K + M)
– puchary, nagrody rzeczowe
i dyplomy. W każdym biegu
i w każdej kategorii wiekowej – pucharki, dyplomy,
upominki ( I, II, III, IV, V,
VI m.). Wśród uczestników
rozlosowane będą upominki.
Najlepsi w kategorii wiekowej w klasyfikacji TKKF
– statuetki, Najlepsze Ogniska – puchary i dyplomy.
Najlepsze zespoły – puchar
Burmistrza Miasta Czeladź
i dyplomy.
7. Zgłoszenia i zapisy: Stadion MOSiR, ul. Sportowa 7,
w godz. 8.30 – 10.30 w dniu
imprezy – startowe dzieci
i młodzież 2 zł. dorośli – 3 zł.
(Czeladź bezpłatnie).
8. Uczestnicy biegów objęci są
opieką medyczną i ubezpieczeniem. We wszystkich sprawach
spornych decyduje organizator
i kierownik biegu.

Paweł ąłukasik w finałowyvch zmaganiach.

Obronił tytuł mistrza
iejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czeladzi zorganizował po raz piąty Mistrzostwa
Czeladzi w Tenisie Ziemnym dla
mieszkańców miasta na kortach
Będzińskiego Towarzystwa
Tenisowego. W sobotę 31 maja przeprowadzono eliminacje.
Do rozgrywek stanęło 14 mężczyzn i 5 kobiet. Po zaciętych
meczach przy upalnej pogodzie
do finałów dostali się zawodnicy: Władysław Zaręba, Paweł
Łukasik (Mistrz Czeladzi w Te-

M

nisie Ziemnym 2007), Grzegorz
Bodzioch, Zygmunt Kopczyński. Panie zakończyły rozgrywki
już w sobotę. Po wyczerpującej
walce I miejsce i zaszczytny tytuł Mistrzyni Czeladzi w Tenisie Ziemnym 2008 wywalczyła
Ewa Fronczek; wicemistrzynią
została Aleksandra Oczoś, natomiast III miejsce zajęła Janina
Wcisło.
Następnego dnia rozpoczęły
się rozgrywki finałowe. Najlepszy mecz rozegrali Zygmunt

Kopczyński i Paweł Łukasik,
który w pięknym stylu obronił
tytuł Mistrza. Drugie miejsce
przypadło Zygmuntowi Kopczyńskiemu, natomiast puchar
za III miejsce otrzymał Władysław Zaręba.
Puchary i pamiątkowe dyplomy zawodnicy Mistrzostw
otrzymali z rąk dyrektora MOSiR Czeladź Henryka Michalskiego.

(BK)

Czy powstanie Czeladzkie Towarzystwo Tenisowe?

O

gromnie cieszę się z obrony
wywalczonego przed rokiem tytułu, bo wbrew pozorom
nie przyszło mi to łatwo. Turniej
rozgrywany był podczas upalnej
pogody, ażeby zwyciężyć, musiałem wygrać aż sześć spotkań,
ponieważ I etap zawodów toczył
się w grupach systemem „każdy z każdym”. Tak ciekawie się
złożyło, że zarówno w półfinale,
jak i w finale, moimi przeciwnikami byli osiedlowi sąsiedzi
– kilkukrotny Mistrz Czeladzi – Władysław Zaręba oraz
Zygmunt Kopczyński. Pana
Zygmunta znałem z innych zawodów, w których wielokrotnie
wspólnie startowaliśmy. Kilka
lat temu, również na kortach
w Będzinie, przegrałem z nim
mecz, tak więc wiedziałem, że
teraz czeka mnie ciężki pojedynek z tym doświadczonym
turniejowym zawodnikiem.
Uważam, że lepiej kondycyjnie
zniosłem trudy całego turnieju,
od początku finału narzuciłem
też przeciwnikowi swój ofensywny styl – i to ostatecznie
pozwoliło mi wyjść z tej batalii
zwycięsko.
Szkoda jedynie, że tak udaną imprezę musieliśmy rozegrać
w innym mieście. W trakcie

turnieju mieliśmy możliwość
porozmawiania z pozostałymi
uczestnikami o potrzebie zaktywizowania całego środowiska
czeladzkiego tenisa i zainicjowania działań mających na celu
powstanie bazy tenisowej w naszym mieście. I nie chodzi tutaj
wyłącznie o możliwość rozgrywania w przyszłości Mistrzostw
Czeladzi „u siebie”, ale stworzenia mieszkańcom czynnie na co
dzień uprawiającym ten sport,
jak i szerokiemu gronu potencjalnych graczy (głównie młodzieży), warunków do aktywnej
formy spędzania wolnego czasu.
Wybudowanie kompleksu 3-4
kortów, byłoby dobrą receptą
na obecne spore zapotrzebowanie na tenis ziemny, a także
pozwoliłoby zainteresować tą
dyscypliną dużą grupę dzieci i
młodzieży, która z pewnością
chciałaby spróbować swoich sił
nie tylko w piłce nożnej, pingpongu, siatkówce, koszykówce
czy biegach.
W trakcie rozmów pojawił
się pomysł utworzenia dla czeladzkiego tenisa profesjonalnej
struktury, np. przez zawiązanie
stowarzyszenia o nazwie Czeladzkie Towarzystwo Tenisowe, którego zadaniem byłoby

promowanie nowej miejskiej
dyscypliny, poprzez organizowanie turniejów tenisowych,
a także ogólnodostępnych zajęć
dla dzieci i młodzieży.
Osobiście, kilka lat temu
uczestniczyłem w powstawaniu
Chorzowskiego Towarzystwa
Tenisowego, budowie całorocznego kompleksu tenisowego
oraz zawiązywaniu sekcji tenisowej, która obecnie przynosi
dumę całemu regionowi – dzięki ogólnopolskim i międzynarodowym (wszystkie kontynenty)
sukcesom młodych tenisistów
wyszkolonych w ChTT (m.
in. Błażej Koniusz, Sandra Zaniewska, Paula Kania). Aktualnie w ogólnokrajowej klasyfikacji ośrodków tenisowych klub
ten zajmuje 4. miejsce na ponad
160! Wykorzystując chorzowskie doświadczenia i rozwiązania, możemy stworzyć podobne
centrum tenisowe w Czeladzi.
Nasze miasto jest otwarte na
sport – to już połowa sukcesu.
Obserwując zaś tradycyjną przychylność władz we wspieraniu
podobnych inicjatyw wierzę, że
wspólnymi siłami uda nam się
wprowadzić tenis ziemny do
Czeladzi.

PAWEŁ ŁUKASIK
czerwiec 2008 ECHO CZELADZI
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REKLAMA

• CZOŁOWA drużyna Czeladzkiej Ligi
Halowej Piłki Nożnej poszukuje firmy
zainteresowanej sponsorowaniem
drużyny (wpisowe w lidze, zakup
strojów). W zamian oferuje: reklamę
w nazwie drużyny, na koszulkach i na
stronach internetowych Ligi. 		
Kontakt : halup@interia.pl
• DEKORACJE OKOLICZNOŚCIOWE
(wesela, śluby, bankiety, konferencje) oraz projekty wnętrz i ogrodów
oferuje firma INSPIRA STUDIO. www.
inspirastudio.pl, 			
e-mail: inspira@inspirastudio.pl;		
Tel. 0 608 069 389.
• DJ NA WESELE i inne imprezy. Oferuję państwu między innymi: repertuar
dostosowany do potrzeb danej imprezy, jak również do przedziału wiekowego uczestników. Każdą imprezę
prowadzę od początku do końca
wraz z toastami, zabawami, konkursami, oczepinami i innymi atrakcjami.
Każdy rodzaj muzyki profesjonalne
nagłośnienie, ceny konkurencyjne.
Tel. 0604106191.
• DOM na sprzedaż. Czeladź Centrum,
pow 100m działka 300m, dom do
remontu. Cena 310.000zł. Miledom
Nieruchomości ul. Katowicka 39, tel:
032 263-22-73, biuro@miledom.pl;
tel. 503-41-55-54.
• EXCALIBUR MUSIC PUB Jedyny rockowy pub w Czeladzi zaprasza na
koncerty na żywo, karaoke, imprezy
sportowe na dużym ekranie, seanse
sportowe i inne imprezy kulturalne.
Co miesiąc rozgrywki Amatorskiej Ligi
Futbolu Stołowego. Więcej na www.
excaliburpub.pl 			
Tel. /7635997; 504 768 363;
pasztet7@interia.pl; GG: 330294.
• M.E.R.S.I. ul. Bytomska 15 Patronacki
Salon Prasowy i autoryzowany punkt
doładowań telefonicznych zaprasza
od 6.00 do 17.00. W sprzedaży: gazety,
czasopisma (niszowe na zamówienie),
słodycze, papierosy, kosmetyki, art.
chemiczne, baterie, znicze, kadzidełka, pamiątki, akcesoria do grillowania,
pocztówki z Czeladzi, usługi wywoływania filmów, dewocjonalia, artykuły
z porcelany.
• KUPIĘ każde auto za gotówkę - złomowanie a. ut 41-250 Czeladź, 		
od 10 do 18. Tel. 511-317-651.
• MIESZKANIE na sprzedaż. Czeladź
ul. Szpitalna 32m 1 pok p2/10 cena
100.000zł. Miledom Nieruchomości
ul. Katowicka 39, tel. 032 263-22-73,
biuro@miledom.pl; Tel. 504-641-042.
• NAJPIĘKNIEJSZE zdjęcia ślubne w
atrakcyjnych cenach. Fotografowanie w plenerze. www.slubne.afoto.
pl; tel. 0 509 982 594.
Kontakt: afoto@afoto.pl
• NAWIEWNIKI powietrza wraz z montażem na oknach już zamontowanych. Okna drewniane, PCV, ALU.
Drzwi drewniane, Alu, stalowe. E-mail:
vent1@o2.pl. Czeladź, ul. Rynkowa 2
tel/fax (032) 360 66 85, 501 478 135.
• KLIMATYZACJA – domy prywatne,
obiekty użyteczności publicznej - hotele, restauracje, sklepy, apteki. P.H.U.
EKOPROJEKT Czeladź ul. Wojkowicka
11, tel. (032) 763 76 71-72, 		
tel. kom. 698 671 073,
www.ekoprojekt.net.pl
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• GRAFIKA UŻYTKOWA dla Twojej firmy. P.H.U. EKOPROJEKT Sylwia Hoły
Czeladź ul.Wojkowicka 11, 		
tel. (032) 763 76 72,
tel. kom. 501
783 197, www.ekoprojekt.net.pl
• PRAWO jazdy za jedyne 1tys.zł- Centrum Szkolenia Kierowców oferuje
szkolenia z zakresu prawa jazdy kat
A I B. Zapisy w biurze (pon-piat.1018,sob.9-14): Czeladź Piaski, ul. Bema
4.Inform.tel.517305200,514824838.
• SPRZĄTANIE biur, mieszkań. 		
Tel. 511-422-743.
• SPRZEDAM atrakcyjne mieszkanie
3 pokojowe o pow.55m2 w Czeladzi,
osiedle Musiała blok 4 piętrowy 1 piętro. Cena 180000zł. Tel. 691-787-430.
• SPRZEDAM dom parterowy pow.
użytkowa 100 m2 na działce 311m2 w
części podpiwniczony, podłączenie
gazu do budynku. Blisko do centrum
i węzła komunikacyjnego w dzielnicy
domów jednorodzinnych. 		
Tel. 604588333.
• SPRZEDAM pianino Calisia. Cena do
uzgodnienia. Tel. 032/265-21-03.
• SPRZEDAM suknię ślubną Firmy Sposabella, biała, dwuczęściowa, rozm.
38, wzrost 165cm. Zdjęcia za życzenie.
Cena do uzgodnienia. 		
Tel. 508 245 383,			
e-mail: edytawa@poczta.onet.pl
• UBEZPIECZENIA T.U. UNIQA S.A.
największy wybór ofert ubezpieczeniowych: majątkowe, życie, komunikacyjne AC, OC, NW – pakiety firmowe.
Najlepsza oferta cenowa. Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godz.
od 9.00 do 17.00: Czeladź, ul. Rynkowa
2 (obok Kościoła, studni, w budynku
PZM). Tel. (032) 360 66 85, 506 974 434,
501 478 135. Kontakt : (032) 360 66 85,
506 974 434, 501 478 135.
• ZAKUPIĘ każde auto za gotówkę.
Skup aut osobowych-dostawczych.
Posiadamy własną lawetę. Niekoniecznie auta muszą być na chodzie
i sprawne technicznie, złomowanie
41-250Czeladż Tel. 511-317-651.
• ZAMIENIĘ 2 atrakcyjne 3 pokojowe
dobrze wyposażone mieszkania: 1
o pow. 55 m2 na 1 piętrze w bloku 4
piętrowym na osiedlu Musiała, 2 w
centrum Dąbrowy G. o pow. 64 m2
również 1 piętro - na dom. 		
Tel. 691-787-430.
• ZAMIENIĘ M2 w Czeladzi 17 lipca, I
piętro na większe. Tel. 506 403 799.
• UCZENNICA szkoły średniej podejmie pracę przez okres wakacji. Tel.
0506 535 990; 032/269 61 91.
• SPRZEDAM mieszkanie w Sosnowcu,
niska zabudowa, 4 piętro, 3 pokoje z
wygodami. Tel. 0504 989 683.
• SPRZEDAM mieszkanie na osiedlu
Dziekana, 65 m kw., 3 pokoje z kuchnią, łazienka i w.c. Tel. 265 79 48.
• SPRZEDAM mieszkanie M4 64 m kw.,
I piętro w bl. 4 p., 3 pokoje, łazienka,
ubikacja, okna PCV, gładź, wszystkie
media. Czeladź ul. Piłsudskiego. Do
sprzedania również garaż. 		
Tel. 0787256934; 0660942369.
• KUPIĘ dom na terenie czeladzi. Może
być do remontu. Tel. 608071446.
• PSYCHOLOG. Terapia krótkoterminowa, pomoc w sytuacjach kryzysowych,
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badania psychologiczne. Gabinet psychologiczny. Czeladź ul. Dehnelów 40;
www.psycholog.x12.pl
USŁUGI ogólnobudowlane i wykończeniowe. Szybko, tanio, solidnie.
Tel. 501 938 731.
MOŻLIWOŚĆ wynajmu sklepu w budyniu Urzędu Miasta wraz ze sprzedażą wyposażenia. Tel. 602 797 294.
SPRZEDAM dom w stanie surowym
zamkniętym. Tel. 504 157 727 		
lub 501 544 -65; 032/ 265 31 32.
DOM w cenie mieszkania! Niezwykle korzystny pakiet: skredytujemy,
ubezpieczymy, zaprojektujemy i zbudujemy dom drewniany w konstrukcji
szkieletowej lub murowany. Wykonujemy dachy, okna, drzwi, schody.
www.wz-projekt.pl, e-mail: info@
wz-projekt.pl. Czeladź, ul. Rynkowa 2,
tel/fax: 032 360 66 85, 600 923 042, 501
478 135.
MATERIAŁY na posadzki żywiczne
na tarasy, balkony i inne(dywany
kamienne), tynki dekoracyjne, farby
dekoracyjne(tapety natryskowe). Doradztwo techniczne. F-ry VAT, 		
tel. 609 815 941, enigra@wp.pl
PRAWO Jazdy Bezstresowo-Zainwestuj w Swoją przyszłość. Centrum
Szkolenia Kierowców w Czeladzi-Piaski, ul. Bema 4 zaprasza na szkolenia z
zakresu Kat. A i B. Oferujemy: indywidualne podejście, raty 0%,cennik bez
ukrytych opłat, miłą fachowa obsługę,
pakiet promocyjny. Zapisy na kurs odbywają się codziennie (opr. niedzieli)
w biurze w godz. 11-17:00 oraz telefonicznie nr 514824838 24/h.
STUDIO Odnowy Biologicznej, 41-250
Czeladź ul. 21 Listopada 12, zabiegi
na ciało (PROSLIM): wyszczuplanie
+ cellulit, depilacja, henna, zabiegi
na twarz: oczyszczanie, zabiegi p/
zmarszczkowe, manicure, pedicure,
insuare – terapia dotleniająca, paznokcie żelowe, mikrodermabrazja,
sauna rzymska, mini siłownia, masaże,
mezoterapia – usuwanie zmarszczek.
www.studioodnowy.ovh.org, tel. 032/
290 39 65; 0668 715 870, 		
mail: f-med@mp.pl
OPIEKA nad ludźmi starszymi, chorymi – pielęgniarka dyplomowana. Tel.
269 61 91; 0504989683.
RZECZOZNAWCA majątkowy – wycena działek, mieszkań, domów. 		
Tel. 032/ 265 29 46; 0660 519 714.
ZAKŁAD Betoniarski Adam Głuchowski w Czeladzi oferuje: pustaki, płyty
dachowe, bloczki fundamentowe,
nadproża, słupki geodezyjne. 		
Tel. 0601 515 765.
DOCIEPLENIA budynków. 		
Tel. 032/265 50 01
NOWA firma kosmetyków tlenowych
poszukuje osoby chętne do współpracy niezależnie od wieku i wykształcenia. Tel. 0516 485 927; 032/265 84 87.
PREPARATY warzywno-owocowe
pomagające w odchudzaniu, oczyszczaniu organizmu, uzupełnianiu niedoboru witamin. 			
Tel. 0516 485 927; 032/265 84 87.
ZAKŁAD Kamieniarski Dąbek Dariusz.
Czeladź – Józefów ul. Saturnowska 5,
41-250 Czeladź. Tel. 0502 879 089;

Za treść reklam Redakcja i Wydawca nie odpowiadają
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0507 367 317. Oferuje w zakresie obróbki kamienia naturalnego, galanterii kamieniarskiej i ogrodowej.
KANCELARIA radcy prawnego, Czeladź ul. Grodziecka 9 przyjmuje interesantów w poniedziałki i czwartki w
godz. 16.00-18.00. Tel. 032/ 2653 968.
Reprezentacja w sądach.
HISTORIA - korepetycje – matura,
studia, szkoła średnia – cały zakres;
, doktorant Uniwersytetu Śląskiego.
Tel. 792 316 090.
TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY z języka
niemieckiego, z siedzibą w Czeladzi,
przyjmie zlecenia. Dane kontaktowe:
Czeladź, tel: (0) 516235978, 		
stacjonarny: (032) 265-11-64.
STOLARSTWO tel. 291 54 89 wykonuje meble kuchenne na zamówienie,
drzwi, renowacja mebli i inne usługi
stolarskie.
OŚRODEK Szkolenia Kierowców
– Auto Szkoła SPEED, Katowicka 105
(obok sklepu żeglarskiego) zaprasza
na kursy prawa jazdy kat. B, solidnie i
bezstresowo; płatne w ratach. Zapisy
pod nr tel. 0602 766 552 lub 032/763
60 06 (po godz. 20.00) lub przyjdź do
nas na wykłady, usiądź, posłuchaj,
wtedy podejmiesz decyzję.
EGZAMIN na prawo jazdy! Doświadczony instruktor organizuje manewry
i jazdę po mieście. Tel. 032/ 763 60 06
lub 602 766 552. Samochody jak na
egzaminie państwowym. Prowadzę
również jazdy dokształcające dla osób
posiadających prawo jazdy.
KOREPETYCJE: matematyka, fizyka i
chemia. Tel. 032/ 267 66 02.
MŁOT udarowo-obrotowy HITACHI
typ PR38E w walizce, nowy z oprzyrządowaniem i wiertło, szpic, przecinak
oraz bit z koronką do betonu Ø65.
Tel. 695 673 488.		
KUPIĘ ogródek działkowy w okolicach ulicy Legionów. Tel. 509346162.
PILNIE poszukuję mieszkania do wynajęcia w Czeladzi. Tel. 665 579 538.
KUPIĘ mieszkanie w starym budownictwie, może być do remontu. 		
Tel. 269 61 91; 504 989 683.
STOMATOLOGIA - Czeladź, ul. Nowopogońska 95.Leczenie trudnych
przypadków endodontycznych, zaawansowana protetyka, estetyczna
odbudowa koron zębów, ortodoncja,
bezpłatne znieczulenie.
Pon. i ptk – godz. 9.00-13.00; 		
wt., śr. i czw. – godz.13.00 - 20.00; 		
sob. godz. 10.00 -12.00.
Tel.0 502 358 798; 032/ 269 69 92.

PRACA
• Młoda kobieta poszukuje pracy
jako kasjer-sprzedawca lub do sprzątania. Tel: 511-422-743.
• OFERTA PRACY w Siemianowicach
Śląskich (Bańgów). Firma z branży motoryzacyjnej poszukuje pracowników
produkcji. Adecco, Al. Korfantego 2,
Katowice, 40-004. Tel.: 32/ 2536172-49.
• OGRODNIKA do prywatnego ogrodu
zatrudnię. Tel. 0605200445.
• POSZUKUJE gospodarza domu w górach. Tel. 0601428879.
• ZLECĘ remont kamienicy w Katowicach. Tel. 0601428879.
• ZATRUDNIĘ barmankę, Pub TUNEL,
ul. Szpitalna. Tel. 0600248429.

ZAPRASZAMY
DO NOWO OTWARTEGO
SKLEPU
KOMPUTEROWEGO
Czeladź, osiedle 35-lecia
w budynku pawilonu „Eden”
(wejście schodami
od strony parkingu).

KOMPUTERY DORADZTWO SPRZEDAŻ SERWIS SIECI
Michał Grzanka, tel. 506 346 568
ŁUKASZ SOLARSKI, tel. 512 285 986
Salon firmowy:
41-250 Czeladź, ul. Borowa 1

Jesteśmy do państwa dyspozycji
od poniedziałku do piątku
w godz. 1000 -1800,
w soboty w godz. 1000 -1400
Zapraszamy serdecznie!

Ceny niższe niż w marketach!



INFORMATOR
WAŻNIEJSZE TELEFONY
URZĄD MIASTA:
•P
 unkt Informacyjny (centrala): 032/ 76 33 694, 032/ 76 33 691, 032/ 76 33 692,
032/ 76 37 910, 032/ 76 37 900
•S
 łużba Stałego Dyżuru (całodobowy):				
032/ 76 37 964; 032/ 76 33 697
KOMISARIAT POLICJI ul. Staszica 5, 032/ 265-17- 86
POGOTOWIE RATUNKOWE 					
ul. Szpitalna 40 (budynek Szpitala), 032/ 265 19 41
POSTÓJ TAXI Czeladź, tel. 032/ 265 10 74.
GMINNE CENTRUM INFORMACJI
Czeladź ul. Sportowa 6. Oferty pracy w regionie. 				
Czynne pon. - ptk od 9.00-17.00. Tel. 032/ 265 97 56.
TELEFON ZAUFANIA 032/ 265-66-22 				
(pon. 14.00-19.00, wt. 16.00-18.00, śr. 15.00-18.00, czw. 15.00-18.00 pt. 16.00-18.00)
ZESPÓŁ KONSULTACYJNY ul. Szpitalna 40 (w gmachu Szpitala) 		
tel. 032/ 265-17 47 wew.265. Prowadzi bezpłatne poradnictwo i konsultacje
(pon. 16.00-20.00 - porady prawne, wt.15.30 –18.30 terapia grupowa dla osób uzależnionych od alkoholu; czw. 12.00-13.00 – grupa terapeutyczna dla osób dotkniętych problemem alkoholowym w rodzinie; 13.00 -14.00 – konsultacje dla rodzin
z problemem uzależnienia oraz w sprawach przemocy w rodzinie; 		
14.00-20.00 – dla osób uzależnionych od narkotyków, osób z problemami HIV/AIDS;
pt. 12.00 -14.00 - konsultacje dla rodzin z problemem uzależnienia oraz w sprawach
przemocy w rodzinie.
PORADNIA DLA OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU, 			
ul. Szpitalna 40 (w gmachu Szpitala). Tel. 032/ 265-17-47 wew. 265. 		
Porady psychologa od pon. do pt. w godz. 8.00-15.00.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 		
ul. Katowicka 45 (budynek Urzędu Miasta), tel. 032/76 37977,032/76 37 991.
MIEJSCE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ – poprzez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Czeladzi, ul. 17 Lipca 27, tel. 032/ 265 68 11 lub 032/ 265 14 42.

Jesteśmy jedną z najbardziej ekspansywnych firm
handlowych w Europie.
O naszych sukcesach decydują przede wszystkim
wykwalifikowani pracownicy. Dlatego też poszukujemy do
naszego sklepu w Czeladzi kandydatów na stanowisko:

Pracownik sklepu
Od kandydatów oczekujemy:
• zaangażowania
• gotowości do aktywnej współpracy
• chęci rozwoju
Oferujemy:
• stabilną, interesującą
i odpowiedzialną pracę
• najatrakcyjniejsze wynagrodzenie na rynku
• możliwość dopasowania godzin
pracy do indywidualnych potrzeb
• szkolenie
• nieograniczone możliwości rozwoju
Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o przesłanie życiorysu na adres:
Lidl Polska Sklepy Spożywcze Sp. z o.o. Sp. k.
Centrum Dystrybucyjne Gliwice
ul. Gutenberga 1
44-100 Gliwice
z dopiskiem „Sklep Czeladź” na kopercie
lub mailem na adres:
bs.gliwice@lidl.pl
lub kontakt telefoniczny na nr:
0/505 140 929 – p. Aleksandra Krawczyk - Rożeńska
Dokumentów aplikacyjnych nie odsyłamy, skontaktujemy się telefonicznie z wybranymi kandydatami.
W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (zgodnie
z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r. DZU nr 133, poz.883).”

REKLAMA

OGŁOSZENIA BEZPŁATNE

LATO 2008
LIPIEC

Data, godzina
1.07.2008 r., godz. 9.00

10.07.2008 r., godz. 9.00

Nazwa imprezy
Turniej piáki noĪnej
szkoáy podstawowe
Turniej siatkówki
Dziewcząt i cháopców
Turniej siatkówki plaĪowej
Dziewcząt i cháopców
Zawody lekkoatletyczne
Ogólnopolskie Biegi
Przeáajowe
Turniej piáki noĪnej
szkoáy podstawowe
Turniej piáki noĪnej
gimnazja, szkoáy Ğrednie
Turniej koszykówki dziewcząt
i cháopców
Turniej w bule

11.07.2008 r., godz. 9.00

Wycieczka do ZOO

Chorzów

14.07.2008 r., godz. 9.00

Turniej piáki noĪnej
szkoáy podstawowe
Turniej piáki noĪnej
gimnazja, szkoáy Ğrednie
Turniej siatkówki
dziewcząt i cháopców
Turniej siatkówki plaĪowej
dziewcząt i cháopców
Wycieczka

Boisko boczne MOSiR

2.07.2009 r., godz. 9.00
3.07.2008, godz. 9.00
4.07.2008 r., godz. 9.00
6.07.2008 r., godz. 11.00
7.07.2008 r., godz. 9.00
8.07.2008r., godz. 9.00
9.07.2008 r., godz. 9.00

15.07.2008 r., godz. 9.00
16.07.2008 r., godz. 9.00
17.07.2008 r., godz. 9.00
18.07.2008 r., godz. 9.00
21.07.2008 r., godz.10.00
22.07.2008 r., godz. 9.00
23.07.2009 r., godz. 9.00
24.07.2008 r., godz. 9.00
25.07.2008 r., godz. 9.00
28.07.2008 r., godz. 9.00
29.07.2008 r., godz. 9.00
30.07.2008 r., godz. 9.00
31.07.2008 r., godz. 9.00

IE
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P
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Turniej piáki noĪnej
szkoáy podstawowe
Turniej piáki noĪnej
gimnazja, szkoáy Ğrednie
Turniej bule
Turniej strit-ball
koszykówka
Wycieczka
do stadniny koni
Turniej piáki noĪnej
szkoáy podstawowe
Turniej piáki noĪnej
gimnazja, szkoáy Ğrednie
Turniej siatkówki
dziewcząt i cháopców
Turniej piáki rĊcznej
dziewcząt i cháopców

Miejsce
Boisko boczne MOSiR

Uwagi

Teren przed Halą MOSiR

DruĪyny
Harcerskie

Kompleks
basenów
Teren przed Halą WS
Stadion
MOSiR
Boisko boczne MOSiR

DruĪyny
Harcerskie

Boisko boczne MOSiR
Teren przed Halą MOSiR
Teren przed Halą WS

DruĪyny
Harcerskie
Zbiórka przed
Halą WS – 9.30

Boisko boczne MOSiR
Teren przed Halą MOSiR
Kompleks basenów
Przeczyce

Zbiórka przed
Halą WS – 9.30

Boisko boczne MOSiR
Boisko boczne MOSiR
Teren przed Halą WS
Teren przed Halą WS
Rozkówka
„Amigo”
Boisko boczne MOSiR
Boisko boczne MOSiR
Teren przed Halą MOSiR
Hala
MOSiR

W poniedziałki, środy i piątki w godz. 1600 – 1800 – biegi rekreacyjne
W poniedziałki, środy i piątki w godz. 1000 – 1300 – tenis stołowy
Zapisy na wycieczki przyjmuje MOSiR Czeladź, ul. Sportowa 2, tel. 032/265-42-32.
Rezerwacja miejsc do 2 dni przed planowanym wyjazdem.
Wszyscy uczestnicy wycieczek zobowiązani są do przyniesienia ze sobą pisemnej zgody rodziców bądź opiekunów.
W sierpniu zajęcia sportowe na stadionie przy ul. Mickiewicza w Czeladzi.

